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1. Przegląd interfejsu
Interfejs graficzny programu IUCLID 6 ma okno główne ze stałymi menu dla poszczególnych
funkcji wyświetlanych w jego górnej i dolnej części. Między obszarami menu, w części środkowej,
znajduje się obszar, w którym może być wyświetlana strona główna albo różne pola związane z
zarządzaniem danymi. Pola podzielone są na trzy panele: Navigation (Nawigacja), Data (Dane) i
Information (Informacje). Ogólna struktura interfejsu przedstawiona jest poniżej.
Rys. 1:

Struktura interfejsu IUCLID 6

Opis elementów na Rys. 1:
1. Menu główne.
2. Górny pasek menu.
3. Obszar komunikatów systemowych. Czarna strzałka skierowana w dół służy do rozwinięcia
obszaru i pokazania wszystkich komunikatów.
4. Główne okno wewnętrzne, w którym jest wyświetlana strona główna albo strona podzielona na
trzy panele: Navigation (Nawigacja), Data (Dane) i Information (Informacje).
5. W dolnym pasku menu jest wyświetlany aktywny podmiot prawny, bieżący użytkownik oraz
zadania w tle.
Po wybraniu niektórych funkcji IUCLID 6 są wyświetlane specyficzne dla nich okna wyskakujące.
Czasem w oknie wyskakującym jest wyświetlany kreator, który umożliwia wprowadzanie danych w
sposób uporządkowany i sekwencyjny. Są to na przykład funkcje eksportu i tworzenia
dokumentacji. Elementy okna głównego są opisane poniżej.

1.1. Stany ikon, elementów menu i przycisków interfejsu
Ikony, elementy menu i przyciski interfejsu, które mają łącza do funkcji, mogą występować w
trzech różnych stanach. Kolor ciemnoszary oznacza, że łącze jest aktywne. Kolor bardzo blady
szary oznacza, że łącze jest nieaktywne, ponieważ funkcja w danym kontekście nie ma
zastosowania lub jest zablokowana ze względu na bezpieczeństwo. Kolor pomarańczowy
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wskazuje, że kursor myszy znajduje się w danej chwili nad elementem i naciśnięcie
głównego/lewego przycisku uruchomi łącze. W niektórych przypadkach kliknięcie prawym
przyciskiem udostępnia menu. Poniżej pokazano przykład użycia kolorów.
Rys. 2:

Kolory i odcienie wykorzystywane w interfejsie

Opis elementów na Rys. 2:
1. Ikona lub element menu jest nieaktywny.
2. Kursor znajduje się nad obszarem reagującym na kliknięcia.
3. Można kliknąć ikonę lub element menu.

1.2. Najczęściej używane funkcje interfejsu
W interfejsie wykorzystywane są następujące funkcje.

1.2.1.

Flaga

Poszczególne pola i grupy pól mogą być oznaczone flagą. Domyślnie nie są ustawione żadne flagi.
Pojedyncza flaga może wskazywać poufność lub powiązanie z konkretnym programem prawnym.
Flagi mogą być używane do filtrowania danych, gdy są umieszczane w dokumentacji,
eksportowane lub drukowane. Pole, do którego flaga się odnosi, jest wskazane w nazwie flagi lub
znajduje się bezpośrednio pod ikoną flagi. Flaga sama jest polem, można do niej uzyskać dostęp i
wprowadzić dane, jak pokazano poniżej.
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Ustawienie poufności dla flagi

Aby dodać do flagi poufność, kliknij strzałkę skierowaną w dół, aby otworzyć listę wyboru. Jeśli jest
wymagane uzasadnienie poufności, wprowadź je w polu Justification (Uzasadnienie), które jest
polem tekstowym, z szablonem tekstu dowolnego. Sugestie dotyczące tego, co należy
wprowadzić, podane są w szablonie tekstu dowolnego. Aby otworzyć szablon tekstu dowolnego,
kliknij ikonę z literą A ze strzałką w prawym dolnym rogu, . Aby skopiować tekst z szablonu do
pola, kliknij przycisk Insert (Wstaw). Teraz można edytować tekst zgodnie z potrzebami.
Aby skonfigurować powiązania z programem prawnym, zaznacz jedno lub więcej pól, jak
pokazano poniżej.
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Rys. 4:

Ustawianie flagi powiązania z programem prawnym

Każdy możliwy stan flagi ma swoją własną ikonę, jak pokazano poniżej.
Tabela 1: Ikony stanów flag

Ikona

Stan
Flaga nie jest ustawiona.
Flaga jest ustawiona, ale nie dotyczy poufności.
Jest ustawiona flaga, która dotyczy poufności.

Jeśli flaga jest ustawiona, kod wyświetlany obok niej wskazuje jej typ. Kody poufności to: CBI
(Confidential business information, poufne informacje handlowe), IP (Intellectual property,
własność intelektualna) lub No PA (Not publicly available, niedostępne publicznie). Kod powiązania
z programem regulacyjnym jest wyświetlany w interfejsie wielkimi literami przed dywizem, np. EU:
REACH. W poniższym przykładzie jest ustawiona flaga wskazująca, że pole zawiera poufne
informacje o firmie i jest powiązane z prawodawstwem REACH Unii Europejskiej.
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Flaga zastosowana do pola

1.3. Menu główne
Menu umożliwiają dostęp do różnych funkcji i elementów interfejsu. W niektórych przypadkach
dostęp do danej funkcji można uzyskać również z innego miejsca interfejsu, na przykład po
kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybranych dokumentów. Jeśli ikona zostanie wyświetlona w
bardzo bladym, szarym kolorze – prawie białym – oznacza to, że funkcja nie ma zastosowania w
danym kontekście lub że bieżący Użytkownik nie ma uprawnień dostępu do niej.

1.3.1.

File (Plik)

Menu File (Plik) zawiera różne funkcje, do których można uzyskać dostęp również w innych
miejscach. Wyjątkiem są funkcje administracyjne, które są dostępne tylko w tym miejscu.

1.3.1.1.

Log in (Zaloguj się)

Ta funkcja powoduje wyświetlenie okna wyskakującego, w którym użytkownik może się
zalogować, jak pokazano poniżej. Jest dostępna tylko wtedy, gdy żaden użytkownik nie jest
zalogowany i jest aktywne zarządzanie użytkownikami. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcja
15 Zarządzanie użytkownikami.
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Okno logowania

1.3.1.2.

Log out (Wyloguj się)

Po wylogowaniu zostanie wyświetlony główny ekran aplikacji. Użytkownik może się wtedy
zalogować, jak opisano w poprzedniej sekcji. Ma to zastosowanie jedynie wtedy, gdy użytkownik
jest zalogowany i zarządzanie użytkownikami jest aktywne. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz
sekcja 15 Zarządzanie użytkownikami.

1.3.1.3.

System administration (Administrowanie systemem)

Ta funkcja umożliwia dostosowanie różnych ustawień, które wpływają na zachowanie całego
systemu. Opcja ta jest dostępna jedynie wtedy, gdy jest wyświetlana strona główna.
1.3.1.3.1.

General (Ogólne)

Limit zapytań to maksymalna liczba dokumentów zwróconych przez pojedyncze wyszukiwanie do
panelu nawigacji. Górny limit można stosować, aby zapobiec wyczerpaniu się zasobów
systemowych, np. pamięci, jeśli wyszukiwanie zwróci zbyt wiele wyników.
1.3.1.3.2.

Security Policy (Zasady bezpieczeństwa)

Te ustawienia dotyczą uwierzytelniania użytkowników, jak to opisano w sekcjach 15.1.2.2
Zarządzanie hasłami oraz 15.1.2.4.1 General (Ogólne). Funkcje te mają zastosowanie tylko wtedy,
gdy jest używane zarządzanie użytkownikami.
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Eksport (Eksport)

W pierwszym polu, Number of bulk exported documents allowed (Dopuszczalna liczba
jednocześnie eksportowanych dokumentów), ustawia się górny limit liczby dokumentów, które
można eksportować jednocześnie. Wartość tę można wykorzystać, aby na przykład uniknąć braku
miejsca na dysku w trakcie procesu eksportowania.
Drugie pole, Max number of bulk exported documents per directory (Maksymalna liczba
dokumentów eksportowanych jednocześnie do jednego katalogu), można wykorzystać, aby
ustawić górny limit przepustowości dla plików eksportowanych do jednego katalogu. Kiedy limit
zostanie osiągnięty, IUCLID 6 tworzy automatycznie nowy katalog i kontynuuje eksportowanie do
niego. Funkcja ta została wprowadzona, ponieważ niektóre systemy plików działają bardzo powoli,
kiedy w jednym katalogu znajdują się tysiące plików, niezależnie od rozmiaru tych plików.

1.3.1.4.

User management (Zarządzanie użytkownikami)

Ta opcja menu zawiera skróty do tworzenia użytkowników, ról i grup oraz do zarządzania nimi. Aby
uzyskać więcej informacji dotyczących użytkowników, ról i grup, zobacz sekcja 15. W sekcjach
15.1.2.5 Export users (Eksportuj użytkowników), 15.1.2.6 Download empty users csv (Pobierz
pusty plik users.csv) i 15.1.2.7 Import users (Importuj użytkowników) znajdują się także łącza do
specjalistycznych narzędzi zarządzania użytkownikami, opisanych poniżej.

1.3.1.5.

New (Nowy)

Ta funkcja służy do utworzenia nowego obiektu programowego o typie specyficznym dla IUCLID.
Przykładowe typy to między innymi Legal entity (Podmiot prawny), Site (Strona), Substance
(Substancja), Template (Szablon), Mixture/Product (Mieszanina/produkt), Category (Kategoria),
Reference substance (Substancja wzorcowa), Contact (Kontakt), Literature reference (Odnośnik
do literatury) i Annotation (Adnotacja). Dostęp do tej samej funkcji można uzyskać, klikając prawym
przyciskiem w odpowiednim panelu strony głównej.

1.3.1.6.

Save (Zapisz)

Ta funkcja służy do zapisywania zmian w bazie danych. Gdy dane zostaną poprawnie zapisane,
wyświetlany jest komunikat z zieloną ikoną informacyjną.

1.3.1.7.

Save with comment (Zapisz z komentarzem)

Komentarz tutaj wprowadzony jest widoczny w historii zmian w panelu informacyjnym, jak to
opisano w sekcji 1.10.4 Historia modyfikacji.

1.3.1.8.

Create Dossier (Utwórz dokumentację)

Ta funkcja służy do uruchomienia kreatora tworzenia dokumentacji na podstawie zestawu danych
dotyczących substancji. Wcześniej Substance dataset (Zestaw danych dotyczących substancji)
należy wybrać w interfejsie.
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Eksport (Eksport)

Ta funkcja służy do zapisania wybranego dokumentu w pliku w formacie IUCLID 6 z
rozszerzeniem i6z. Opcje zależą od tego, co jest eksportowane. Zobacz sekcję 17 Eksportowanie.
Można wybrać wiele dokumentów; wówczas każdy dokument zostanie umieszczony w osobnym
pliku.

1.3.1.10. Print (Drukuj)
Ta funkcja służy do zapisania wybranego dokumentu w pliku w formacie PDF. W pliku wyjściowym
można uwzględniać adnotacje lub ich nie uwzględniać.

1.3.1.11. Delete (Usuń)
Ta funkcja powoduje całkowite i nieodwracalne usunięcie wybranego dokumentu z systemu. Jeśli
w systemie znajdują się dane zależne od dokumentu, który ma zostać usunięty, wyświetlane jest
odpowiednie ostrzeżenie. Można wybrać wiele dokumentów.

1.3.1.12. Exit (Zakończ)
Ta funkcja zamyka interfejs. W przypadku instalacji na komputerze, sama aplikacja także zostaje
zamknięta. W przypadku instalacji serwerowej, zamknięta zostaje instancja lokalnego klienta, ale
nie wpływa to na aplikację działającą na serwerze,

1.3.2.

Edit (Edycja)

To menu zawiera standardowe funkcje edycji: undo (cofnij), redo (przywróć), cut (wytnij), copy
(kopiuj) oraz paste (wklej). Dostępne są standardowe skróty, np. CTRL+V dla wklejania.

1.3.3.

Go (Przejdź)

Te opcje umożliwiają zmianę widoku wewnętrznego okna głównego w pojedynczym kroku.

1.3.3.1.

Back (Cofnij)

Ta funkcja powoduje cofnięcie do poprzedniego widoku. Jeśli dane zostały wprowadzone w oknie
wprowadzania danych, ale nie są jeszcze zapisane, przy wyborze opcji Back (Cofnij) wyświetlane
jest ostrzeżenie, że aby zachować zmiany, należy je najpierw zapisać.

1.3.3.2.

Forward (Dalej)

Ta funkcja powoduje wycofanie ostatniej operacji Back (Cofnij), opisanej powyżej.
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Home (Strona główna)

Funkcja Home (Strona główna) powoduje przejście do strony głównej.

1.3.4.
1.3.4.1.

View (Widok)
Background jobs (Zadania w tle)

Background jobs (Zadania w tle) to zadania, które system IUCLID 6 wykonuje w tle, aby można
było korzystać z interfejsu podczas wykonywania zadania. Niektóre zadania, na przykład
eksportowanie dużej ilości danych, mogą trwać zbyt długo, aby bezczynnie oczekiwać na ich
zakończenie.
Wybranie elementu menu View / Background jobs (Widok / Zadania w tle) powoduje otwarcie
konsoli zadań w tle, która zawiera wpisy dla wszystkich zadań w tle. U góry znajduje się wpis
dotyczący ostatnio rozpoczętego zadania. Wpis zawiera następujące dane: typ zadania, pasek
postępu oraz – dla zadań ukończonych – informację o powodzeniu bądź niepowodzeniu zadania.
Poniżej podano przykład konsoli z dwoma wpisami.
Rys. 7:

Konsola zadań w tle

Aby uzyskać informacje na temat przebiegu zadania, kliknij dwukrotnie pasek postępu we wpisie
dla danego zadania, jak pokazano powyżej w obszarze zakreślonym na czerwono. Zostanie
otwarte okno wyskakujące, które zawiera podsumowanie lub – jeśli zadanie jest podzielone na
zadania potomne – listę ich wpisów. Wpisy zadań potomnych również można dwukrotnie kliknąć.
Jeśli zadanie w tle jest związane z eksportem danych, jedynym sposobem na pobranie danych jest
wyświetlenie podsumowania dostępnego po dwukrotnym kliknięciu paska postępu. Okno
wyskakujące dla procesu eksportowania otwiera się na karcie Summary (Podsumowanie). W
niektórych przypadkach jest dostępna także druga karta, Details (Szczegóły). Karta Summary
(Podsumowanie) zawiera listę wykonanych kroków oraz łącze – kliknięcie przycisku umożliwia
pobranie wszystkich danych, jak to pokazano w poniższym przykładzie.
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Podsumowanie zadania w tle

Karta Details (Szczegóły) zawiera listę poszczególnych obiektów, które były eksportowane.
Przycisk pobierania działa tutaj tak samo, jak na karcie Summary (Podsumowanie).
Rys. 9:

Szczegóły zadania w tle

Jeśli jest uruchomione zadanie w tle, ikona z prawej strony dolnego paska narzędzi jest
pomarańczowa i obraca się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. W przypadku krótkich zadań
obracanie się ikony nie będzie zauważalne. Po zakończeniu wszystkich zadań ikona będzie migać,
dopóki wszystkie wpisy nie zostaną usunięte z listy. Aby usunąć wpis, kliknij ikonę krzyżyka na
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prawo od wpisu. Nie usuwaj wpisu zadania, dopóki nie masz pewności, że informacje w nim
zawarte nie będą już potrzebne. Po usunięciu informacje nie będą dostępne w interfejsie.

1.3.5.
1.3.5.1.

Pomoc
Help (Pomoc)

Opcja Help (Pomoc) powoduje otwarcie systemu pomocy programu IUCLID 6 na ostatnio
oglądanej stronie. Otwarcie pomocy pierwszy raz po uruchomieniu aplikacji spowoduje
wyświetlenie strony domyślnej.

1.3.5.2.

About (Informacje o programie)

Funkcja About (Informacje o programie) powoduje otwarcie okna zawierającego techniczne i
prawne informacje dotyczące programu IUCLID 6 oraz konkretnej instancji oprogramowania. Na
przykład numer wersji aplikacji jest wyświetlany w lewym dolnym rogu pierwszego okna.

1.4. Pasek narzędzi menu – górny
Dla wygody użytkownika to menu zawiera łącza do często używanych funkcji, które są dostępne
także z menu głównego. Na poniższym przykładzie jest zaznaczone łącze do funkcji paste (wklej).
Rys. 10:

1.4.1.

Górny pasek narzędzi menu

Wyszukiwanie według UUID

Aby wyszukać dowolny dokument na podstawie jego identyfikatora UUID (Universal Unique
Identifier), wklej identyfikator UUID w polu wyszukiwania i kliknij ikonę szkła powiększającego lub
naciśnij przycisk Enter. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w panelu nawigacyjnym. Jest to
często najszybsza metoda dotarcia do dokumentu, jeśli identyfikator UUID jest łatwo dostępny.
Pamiętaj, że możesz otrzymać więcej niż jeden wynik wyszukiwania. Na przykład po wpisaniu
Substance dataset (Zestaw danych dotyczących substancji) na liście wyników będzie oryginalny
zestaw danych i jego wszystkie kopie, które istnieją w różnych dokumentacjach.
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1.5. Obszar komunikatów
Ta część interfejsu służy do wyświetlania komunikatów systemowych, na przykład powiadomienia,
że tworzenie nowego dokumentu zakończyło się powodzeniem. Jeśli zostanie wyświetlony trudny
do wyjaśnienia błąd i chcesz go zgłosić do dostawcy oprogramowania, zobacz sekcję 19
Dodatkowa pomoc. Może być wyświetlanych kilka komunikatów jednocześnie. Aby zobaczyć
więcej komunikatów, rozciągnij w pionie obszar komunikatów, klikając czarną strzałkę skierowaną
w dół po prawej stronie obszaru komunikatów. Podobnie, aby zwinąć obszar, kliknij strzałkę
skierowaną w górę.

1.6. Pasek narzędzi menu – dolny
Na dole interfejsu, po prawej stronie, dostępne są następujące funkcje.

1.6.1.

Podmiot prawny

W pierwszym polu znajduje się nazwa aktywnego podmiotu prawnego. Kliknięcie w polu Legal
entity (Podmiot prawny) powoduje otwarcie menu rozwijanego z listą podmiotów prawnych
związanych z bieżącym użytkownikiem. Jeśli istnieje więcej niż jeden podmiot prawny, można
zmienić aktywny podmiot prawny, wybierając z listy inny.

1.6.2.

Aktualny użytkownik

W prawym dolnym rogu interfejsu, w drugim polu, znajduje się nazwa aktywnego użytkownika.
Dostęp do danych i funkcji zależy od uprawnień aktywnego użytkownika.

1.6.3.

Wskaźnik zadań w tle

W prawym dolnym rogu interfejsu znajduje się okrągła ikona, która pokazuje stan zadań w tle. Jest
ona opisana w sekcji 1.3.4.1. Background jobs (Zadania w tle).

1.7. Strona główna
Strona główna jest wyświetlana domyślnie po uruchomieniu zainstalowanej lokalnie wersji
programu IUCLID 6 lub po zalogowaniu się do wersji serwerowej. Do strony głównej można
przejść klikając ikonę domu znajdującą się na pasku narzędzi menu, jak pokazano poniżej, lub
wybierając z menu głównego opcje Go / Home (Przejdź / Strona główna).
Rys. 11:

Ikona strony głównej

iuclid_functionalities_pl.docx

Funkcje UCLID 6

Strona | 13

Na poniższym rysunku znajduje się przykładowa strona główna w zmniejszonej skali.
Rys. 12:

Strona główna w skali 1:2 (zmniejszona o połowę z kursorem umieszczonym nad ikoną Dossier
(Dokumentacja)

Aby wyświetlić ją w dowolnym czasie, kliknij ikonę domu na pasku narzędzi. Strona główna
zawiera panele, w których można uzyskać dostęp do funkcji związanych z konkretnym typem
obiektu lub funkcji w programie IUCLID 6. Pojęcie entity (obiekt) jest używane w odniesieniu do
szczególnego typu obiektu danych, który jest specyficzny dla programu IUCLID 6, na przykład:
Substance (Substancja) i Legal entity (Podmiot prawny). Każdy panel zawiera ikonę obiektu lub
funkcji. Umieszczenie kursora gdziekolwiek w obszarze panelu aktywuje go, powodując zmianę
koloru jego ikony. Kliknięcie głównym (lewym) przyciskiem aktywnego panelu spowoduje otwarcie
okna panelu, a kliknięcie prawym przyciskiem – wyświetlenie menu opcji. W poniższym przykładzie
pokazano, jak utworzyć nowy zestaw danych dotyczących substancji.
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Kliknięcie prawym przyciskiem na panelu strony głównej i wyświetlenie menu

Opis elementów na Rys. 13:
1. Kursor nie znajduje się nad panelem.
2. Kursor znajduje się nad panelem, co powoduje jego aktywację i zmianę koloru jego ikony.
3. Kliknięcie drugim przyciskiem (prawym) powoduje wyświetlenie menu funkcji. W tym
przykładzie dla obiektu Substance (Substancja) istnieje tylko jedna funkcja tworzenia nowej
substancji.
4. Wybierz funkcję, umieszczając nad nią kursor i klikając głównym (lewym) przyciskiem, aby ją
wywołać.
Panele są pogrupowane na czterech obszarach, aby podkreślić, że obiekty z każdej grupy mają
wspólne cechy. Panel Dossier (Dokumentacja) znajduje się w centrum i jest większy od
pozostałych, aby podkreślić jego centralną rolę w zadaniach dotyczących kwestii prawnych.
Obiekty i funkcje za panelami zostały opisane w poświęconych im odrębnych sekcjach tej
instrukcji. Uzasadnienie takiego pogrupowania paneli znajduje się poniżej.
Panel Main tasks (Zadania główne) zawiera łącza do obiektów, w których użytkownik wprowadza
dane, takie jak dane toksykologiczne, dane fizykochemiczne oraz informacje o specyficznych
zastosowaniach odpowiadających ich własnym potrzebom i okolicznościom. Dane te mogą ulegać
zmianie – na przykład w trakcie procesu oceny w ramach konkretnego rozporządzenia.
Panel Tools and administration (Narzędzia i administracja) zawiera łącza do funkcji, które nie
służą do manipulowania danymi, tylko do przesyłania danych do/z programu IUCLID 6.
Panel Inventories (Wykazy) zawiera łącza do obiektów używanych do przechowywania informacji,
które zwykle nie zmieniają się w czasie i mogą być istotne dla różnych osób korzystających z
programu IUCLID 6 na wiele sposobów. Na przykład Reference substance (Substancja wzorcowa)
może być małą powszechnie występującą cząsteczką, do której odniesienia pojawiają się w
różnych sytuacjach. Informacje w substancjach wzorcowych nie podlegają częstym zmianom,
chociaż można je edytować.
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Panel Plugins (Wtyczki) zawiera łącza do funkcji, które celowo nie zostały włączone do funkcji
wbudowanych programu IUCLID, ponieważ nie wszyscy użytkownicy ich potrzebują, a ich
oddzielenie umożliwia szybki rozwój bez potrzeby zmieniania całego programu IUCLID. Odwiedź
stronę internetową IUCLID 6, aby uzyskać więcej informacji na temat wtyczek.
Funkcje dostępne w grupach Main tasks (Zadania główne) i Inventories (Wykazy) oraz User
management (Zarządzanie użytkownikami), są wyświetlane na stronie podzielonej na trzy panele:
Navigation (Nawigacja), Data (Dane) oraz Information (Informacje), jak pokazano na rysunku
poniżej. Względne rozmiary paneli w obrębie okna menu można zmienić, klikając i przeciągając
ramki okien.
Rys. 14:

Panele: nawigacji (1), danych (2) i informacji (3)

Panele Navigation (Nawigacja), Data (Dane) i Information (Informacje) są opisane w kolejnych
sekcjach.

1.8. Panel nawigacji
Panel nawigacji służy do wyboru konkretnego dokumentu lub jego części, aby wykonać na nim
jakieś działanie lub przeczytać dane w nim zawarte. W niektórych sytuacjach można zaznaczyć
więcej niż jeden obiekt. Domyślnie przy otwieraniu panelu nawigacji za pomocą kliknięcia na
stronie głównej w programie IUCLID 6 następuje próba wyświetlenia tabeli zawierającej wszystkie
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dokumenty o wybranym typie obiektu. Domyślnie IUCLID 6 zwraca pierwsze 500 znalezionych
dokumentów. Sposób zmiany tego limitu opisano w sekcji 1.3.1.3.1 General (Ogólne). Wybór
dokumentów w tabeli można dostosować przy użyciu funkcji wyszukiwania opisanej poniżej. Aby
uzyskać dostęp do konkretnej części dokumentu, skorzystaj z funkcji TOC (Spis treści) w sposób
opisany poniżej.

1.8.1.

Karta wyszukiwania w oknie nawigacji

Panel nawigacji zawiera kartę z funkcją wyszukiwania. Jeśli oprócz wyszukiwania są dostępne
również inne funkcje, każda z nich ma swoją osobną kartę. Wyjątkiem jest funkcja User
management (Zarządzanie użytkownikami), która nie ma karty wyszukiwania, ale może mieć karty
User (Użytkownik), Role (Rola) i Group (Grupa). W takim przypadku funkcja wyszukiwania jest
dostępna na każdej z nich. Jeśli na przykład panel nawigacji zostanie otwarty pierwszy raz dla
obiektu Substance (Substancja), będzie dostępna tylko karta wyszukiwania. Natomiast po otwarciu
konkretnej substancji wiadomo, który dokument ma być przetwarzany, i na dodatkowych kartach
TOC (Spis treści) oraz Annotations (Adnotacje) są wyświetlane dane konkretnego dokumentu.
Poniżej pokazano przykładowe wyszukiwanie.
Rys. 15:

Wyszukiwanie substancji na podstawie daty modyfikacji

Aby wykonać wyszukiwanie, wprowadź wymagane kryteria wyszukiwania w polach w górnej części
panelu i kliknij przycisk Search (Szukaj). Wyniki zostaną wyświetlone w tabeli poniżej kryteriów.
Kliknięcie przycisku Clear (Wyczyść) spowoduje wyczyszczenie zawartości wszystkich kryteriów
wyszukiwania. Można użyć gwiazdki, która jest symbolem wieloznacznym i zastępuje jeden lub
więcej znaków. Przykład: wpisanie jako kryterium wyszukiwania łańcucha met* spowoduje
zwrócenie wszystkich pozycji, które zaczynają się od met.
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Na pozycje na liście wyników wyszukiwania można nałożyć selekcję, a następnie wykonać na
wybranych pozycjach różne operacje dostępne w menu lub po kliknięciu ich prawym przyciskiem
myszy. Można nałożyć na siebie wiele selekcji przy użyciu standardowych metod, ale wtedy nie
wszystkie funkcje będą dostępne. Aby otworzyć dokument i wyświetlić w odpowiednich oknach
związane z nim dane i informacje, wybierz dokument z listy, a następnie kliknij dwukrotnie wybraną
pozycję lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu, i wybierz opcję Open (Otwórz).
Część panelu, w której wyświetlane są kryteria wyszukiwania, można zwijać i rozwijać, klikając
czarną strzałkę po prawej stronie kryteriów.
Liczba wyników wyszukiwania, które można wyświetlać jednocześnie, została ograniczona do 500,
aby uniknąć przeciążenia funkcji wyszukiwania. Jeśli istnieje więcej niż 500 wyników, wyświetlany
jest komunikat z ostrzeżeniem. Bezpieczniej jest podać dokładniejsze kryteria wyszukiwania, a nie
zakładać, że 500 wyników z bazy danych zostanie wyświetlonych w konkretnej kolejności.

1.8.1.1.

Typ wyniku

Pole Result Type (Typ wyniku) służy do zmiany typu obiektów znalezionych i wyświetlonych w
tabeli wyników. Jest to równoważne z przejściem do strony głównej i kliknięciem ikony typu
obiektów, które mają być wyszukiwane.

1.8.1.2.

Typ zapytania

Pole Query type (Typ zapytania) umożliwia różne rodzaje wyszukiwań, które zależą od typu
poszukiwanego obiektu. Dostępne pola zależą od typu obiektu i typu wyszukiwania. Przykład:
dokumentację można wyszukiwać na podstawie zanieczyszczeń – w takim przypadku wyświetlane
są pola, w których można wprowadzić symbole chemiczne zanieczyszczeń.

1.8.1.3.

Właściciel

Pole Ownership (Właściciel) jest dostępne jako kryterium tylko wtedy, gdy jest włączona ochrona
IBS (instance based security), opisana w sekcji 15.2.2.5 Zarządzanie ochroną IBS.

1.8.1.4.

Grupa

Pole Group (Grupa) jest dostępne jako kryterium tylko wtedy, gdy jest włączona ochrona IBS
(instance based security), opisana w sekcji 15.2.2.5 Zarządzanie ochroną IBS.

1.8.1.5.

Filtrowanie wyników wyszukiwania

W polu Filter (Filtr) można wprowadzić wyszukiwany termin, a filtr zostanie natychmiast
zastosowany do tabeli wyników. Jest on oznaczony ikoną lejka, jak pokazano na poniższym
przykładzie.

iuclid_functionalities_pl.docx

Funkcje UCLID 6

Rys. 16:

Strona | 18

Filtrowanie wyników wyszukiwania

Wynik wyszukiwania jest wyświetlany, jeśli zawiera szukany termin w dowolnym polu na liście. W
powyższym przykładzie filtrowanie jest wykonywane w oparciu o miesiąc. Spacje są
interpretowane dosłownie. Wielkość znaków nie ma znaczenia.
Szukany termin można usunąć, klikając ikonę krzyżyka z prawej strony pola.

1.8.2.

Karta TOC (Spis treści) w oknie nawigacji

Jeśli dokument jest otwarty, karta TOC (Spis treści) jest wyświetlana dla następujących obiektów:
Substance (Substancja), Mixture/Product (Mieszanina/produkt) oraz Template (Szablon). Spis
treści odpowiada drzewu sekcji w programie IUCLID 5, które pokazuje strukturę danych w
dokumencie i umożliwia dostęp do konkretnych sekcji. Jednak w programie IUCLID 6 pola
skoordynowane z szablonami OECD i inne sekcje zawierające zagadnienia prawne zostały
oddzielone i pogrupowane według kryteriów prawnych i tworzą grupę sekcji o nazwie CORE lub
IUCLID CORE. Podział sekcji w oparciu o kryteria prawne jest opcjonalny. IUCLID 6 jest
dostarczany z następującymi sekcjami głównymi: CORE, OECD, EU_BPR, EU_CLP oraz
EU_REACH. Dokumentacja dotycząca wprowadzania danych spełniających określone wymagania
prawne nie mieści się w zakresie tej części systemu pomocy dla programu IUCLID 6, jednak
można porównać spisy treści w programach IUCLID 5 i IUCLID 6.
Podobnie jak w programie IUCLID 5, sekcje wymagane dla konkretnego typu przedłożenia można
wyświetlić, klikając ikonę czarnej strzałki po prawej stronie spisu treści i wybierając jedną z opcji,
jak pokazano poniżej.
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Zmiana typu przedłożenia w widoku spisu treści
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Powoduje to zmianę struktury drzewa na karcie TOC (Spis treści), tak aby były widoczne sekcje
wymagane dla danego typu przedłożenia. Sekcje, w których należy wprowadzić dane, są
oznaczone czerwoną gwiazdką. Poniżej pokazano przykład rejestracji REACH Registration 10 100 tonnes (Rejestracja REACH dla 10-100 ton).
Rys. 18:

Widok karty TOC (Spis treści) dla typu przedłożenia REACH Registration 10 - 100 tonnes (Rejestracja
REACH dla 10-100 ton)

Należy zauważyć, że punkt CORE nie jest już widoczny, a wyświetlane sekcje wyglądają
podobnie, jak w programie IUCLID 5. Sekcje danych wymagane do przedłożenia zostały pobrane z
sekcji głównych CORE, OECD i EU_REACH. Aby powrócić do widoku wyświetlanego po otwarciu
dokumentu po raz pierwszy, wybierz z menu typów przedłożeń opcję Complete table of contents
(Pełny spis treści). Wszystkie dane wprowadzone w widoku dla konkretnego typu przedłożenia
będą teraz widoczne w sekcji głównej pobranej sekcji. Przykład: jeśli dla typu przedłożenia REACH
Registration 10 – 100 tonnes (Rejestracja REACH dla 10-100 ton) pole Site (Miejsce) zostanie
dodane do sekcji 3.3 Sites (3.3 Miejsca), po wybraniu opcji Complete table of contents (Pełny spis
treści) pole zostanie wyświetlone w sekcji CORE / 3.3 Sites (CORE / 3.3 Miejsca). Podobnie, jeśli
dla typu przedłożenia REACH Registration 10 – 100 tonnes (Rejestracja REACH dla 10-100 ton)
do sekcji 6.1.1 Short-term toxicity to fish (6.1.1. Krótkoterminowa toksyczność dla ryb) zostanie
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dodane podsumowanie badania punktu końcowego, będzie ono wyświetlane w sekcji głównej
OECD w skoordynowanym szablonie C Effects on biotic systems, section 41 Short-term toxicity to
fish (Oddziaływania C dla systemów biotycznych, sekcja 41 Krótkoterminowa toksyczność dla ryb).
Aby dodać dane w pojedynczym punkcie w drzewie sekcji, otwórz sekcję i kliknij jej nazwę prawym
przyciskiem myszy. Można utworzyć następujące typy wpisów, w zależności od konkretnej sekcji.

1.8.2.1.

Zapis badań punktu końcowego

Wszystkie wpisy w skoordynowanych szablonach OECD są typu endpoint study records (zapis
badań punktu końcowego).
Przykłady: OECD / A Physico... / 2 Melting point …
Rys. 19: Tworzenie zapisu badania punktu końcowego w sekcji głównej OECD

1.8.2.2.

Posumowanie punktu końcowego

Wszystkie wpisy w sekcjach CORE 4-7 są typu endpoint summary (podsumowanie punktu
końcowego).
np. CORE / 4 Physico... / 4.2 Melting point …
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Tworzenie podsumowania punktu końcowego w CORE

Jeśli w sekcji głównej OECD zostanie utworzony zapis badania punktu końcowego, a w sekcji
głównej CORE powstanie podsumowanie punktu końcowego dla tej samej sekcji, oba obiekty będą
widoczne, gdy sekcja zostanie wyświetlona dla konkretnego prawodawstwa. W poprzednich dwóch
przykładach mogłoby to wyglądać jak na poniższym rysunku: w sekcji głównej REACH, nad sekcją
Melting point (Temperatura topnienia).
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Podsumowanie punktu końcowego i zapis badania punktu końcowego wyświetlane obok siebie w
ramach konkretnego prawodawstwa

Zapis

Jeśli record (zapis) zawiera dane, które nie mogą być opisane jako endpoint study (badanie punktu
końcowego), nazywany jest po prostu zapisem.
W sekcjach głównych EU_REACH i EU_BPR wszystkie wpisy są zapisami.
Przykład: CORE 3.10
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Tworzenie zapisu w sekcji głównej EU_REACH

Podsumowanie

Pozycja summary (podsumowanie), w przeciwieństwie do endpoint summary (podsumowania
punktu końcowego) odnosi się jedynie do zapisów, a nie zapisów badań punktów końcowych.
W sekcji głównej EU_BPR wszystkie wpisy są podsumowaniami lub zapisami.
Rys. 23:

Tworzenie podsumowania w sekcji głównej EU_REACH
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Zapis stały

Fixed record (Zapis stały) jest tworzony w sekcji, w której może istnieć tylko jeden zapis. We
wszystkich innych sekcjach może istnieć więcej niż jeden wpis.
Przykład: CORE 1.1 Identification

1.8.2.6.

Filtrowanie spisu treści

Filter (Filtr) jest polem, w którym wprowadza się szukany termin, a filtrowanie jest natychmiast
stosowane w spisie treści. Jest wyświetlany każdy węzeł w spisie treści, którego nazwa zawiera
szukany termin. Uwzględniane są wszystkie zapisy i podsumowania. Hierarchia spisu treści jest
rozwinięta tak głęboko, jak jest to potrzebne, aby wyświetlić pasujący węzeł lub węzły. Spacje
interpretowane są dosłownie. Wielkość znaków nie ma znaczenia.
Szukany termin można usunąć, klikając ikonę krzyżyka z prawej strony pola.
W poniższym przykładzie pokazano filtrowanie na podstawie tytułów sekcji:
szukany termin biot występuje w następującym tytule: OECD / C Effect on biotic systems / 56
Biotranformation and kinetics
szukany termin bioti występuje w następującym tytule: OECD / C Effect on biotic systems.

1.8.2.7.

Menu funkcji spisu treści

Na prawo od okna filtru znajduje się ikona w kształcie białej strzałki skierowanej w dół. Po
kliknięciu tej ikony zostanie wyświetlone menu, jak pokazano poniżej.
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Otwieranie menu funkcji spisu treści

1.8.2.7.1.

Odśwież

Funkcja Refresh (Odśwież) powoduje ponowne wyświetlenie spisu treści z uwzględnieniem zmian
ostatnio wprowadzonych w bazie danych.
1.8.2.7.2.

Rozwiń wszystko

Funkcja Expand all (Rozwiń wszystko) powoduje wyświetlenie całej struktury drzewa spisu treści.
1.8.2.7.3.

Zwiń wszystko

Funkcja Collapse all (Zwiń wszystko) powoduje wyświetlenie tylko pierwszego poziomu gałęzi
struktury drzewa spisu treści.
1.8.2.7.4.

Aktualizuj odnośniki

Funkcja Update references (Aktualizuj odnośniki) powoduje skopiowanie wszystkich zmian w
zapisach i podsumowaniach do dokumentu, w którym występują one jako odnośniki. Odnośniki
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tego typu tworzy się przy użyciu funkcji Paste reference (Wklej odnośnik) w menadżerze schowka,
jak opisano w sekcji 1.10.2 Menadżer schowka. Jeśli zapis lub podsumowanie jest odnośnikiem,
na jego ikonie w spisie treści będzie się znajdować strzałka.
1.8.2.7.5.

Pokaż tylko zapisy

Funkcja Show only records (Pokaż tylko zapisy) powoduje nałożenie filtra na spis treści, tak aby
były wyświetlane tylko zapisy i zapisy badań punktów końcowych.
1.8.2.7.6.

Pokaż tylko podsumowania

Show only summaries (Pokaż tylko podsumowania) powoduje nałożenie filtra na spis treści, tak
aby były wyświetlane tylko podsumowania i podsumowania badań punktów końcowych.
1.8.2.7.7.

Pokaż wszystko

Funkcja Show all (Pokaż wszystko) powoduje usunięcie wszystkich filtrów zastosowanych do
zapisów lub podsumowań.
1.8.2.7.8.

Kopiuj zawartość do schowka

Funkcja Copy contents to clipboard (Kopiuj zawartość do schowka) powoduje skopiowanie
wszystkich danych ze spisu treści do schowka – niezależnie od tego, co jest obecnie wyświetlane.

1.8.3.

Karta adnotacji w oknie nawigacji

Na karcie Annotations (Adnotacje) jest wyświetlana lista wszystkich adnotacji, które są związane z
wybranym dokumentem. Kliknięcie wpisu z listy spowoduje otwarcie adnotacji w panelu danych.
Adnotację można również otworzyć, klikając panel Annotations (Adnotacje) na stronie głównej,
wyszukując adnotację i klikając ją dwukrotnie w wynikach wyszukiwania.
Karta adnotacji jest wyświetlana dla obiektów typu Substance (Substancja), Mixture/Product
(Mieszanina/produkt), Template (Szablon) oraz Dossier (Dokumentacja).

1.9. Panel danych
W panelu danych można przeglądać i edytować dane w konkretnych polach dokumentu. Najpierw
trzeba jednak wybrać dokument w panelu nawigacji i otworzyć go. Tryb edycji, który występował w
programie IUCLID 5 został usunięty z wersji IUCLID 6.
W większości przypadków pola z wersji IUCLID 5 zostały przeniesione w niezmienionej formie do
programu IUCLID 6, a zasady ich używania nie zmieniły się.
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1.10. Panel informacji
Wartości i funkcje w panelu informacji dotyczą otwartego dokumentu. Są to między innymi: wykaz
identyfikatorów technicznych dokumentu, informacje dotyczące danych związanych z dokumentem
oraz historia zmian dokumentu. Inaczej niż w IUCLID 5, panel informacyjny obsługuje teraz funkcje
schowka.

1.10.1. Informacje
Panel Information (Informacje) zawiera informacje na temat typu dokumentu i jego identyfikator
UUID (Universal Unique Identifier). Jeśli dokument znajduje się w Dossier (Dokumentacja), podany
jest identyfikator UUID tej dokumentacji.

1.10.1.1. Oryginalny dokument
Pole Original document (Oryginalny dokument) jest wyświetlane, jeśli otwarty dokument jest
odnośnikiem do zapisu lub podsumowania. Odnośnik mona aktualizować lub usunąć, klikając
odpowiedni przycisk. Jeśli zostanie usunięty, związany z nim zapis lub podsumowanie staje się
kopią statyczną zapisu lub podsumowania, do którego się odnosiło. Zawiera dane otrzymane w
trakcie ostatniej aktualizacji. Przykład znajduje się poniżej.
Rys. 25:

Oryginalny dokument jako odnośnik

1.10.2. Menadżer schowka
Schowek może zawierać wpisy dla zapisów, zapisów badań punktów końcowych, podsumowań
oraz podsumowań punktów końcowych, które zostały skopiowane po kliknięciu prawym
przyciskiem myszy ich wpisów w spisie treści. Przykład znajduje się poniżej.
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Menadżer schowka

Opis elementów na Rys. 26
1. Paste selected (Wklej wybrane)
2. Paste all (Wklej wszystko)
3. Paste selected as a reference (Wklej wybrane jako odnośnik)
4. Paste all as a reference (Wklej wszystko jako odnośnik)
5. Delete selected (Usuń wybrane)
6. Delete all (Usuń wszystko)
Po skopiowaniu do schowka wpis można wkleić do dokumentu jeden raz albo jako odnośnik. W
spisie treści, w sekcji głównej Substance (Substancja), Mixture/Product (Mieszanina/produkt) lub
Template (Szablon) na ikonie wpisu wklejonego jako odnośnik znajduje się strzałka. Można
aktualizować wszystkie odnośniki jednocześnie w obrębie dokumentu, do którego się odwołują, lub
pojedynczo – dla zapisu lub podsumowania, które jest odnośnikiem. Poszczególne zapisy lub
podsumowania można aktualizować w panelu informacyjnym, jak to opisano w sekcji 1.10.1
Informacje.

1.10.3. Załączniki
W tym miejscu można zarządzać załącznikami otwartego dokumentu. Załączniki to odrębne pliki
komputerowe utworzone przy użyciu programów innych niż IUCLID. Załączniki można dodawać,
otwierać, usuwać oraz zapisywać uwagi do nich.

1.10.4. Historia modyfikacji
Historia modyfikacji to dostępna tylko do odczytu lista zdarzeń powiązanych z otwartym
dokumentem. Lista zawiera następujące pola: Date (Data), Author (Autor), Legal entity (Podmiot
prawny), Remarks (Uwagi). Autor to nazwa użytkownika.
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1.10.5. Adnotacje
Tutaj można zarządzać adnotacjami do otwartego dokumentu. Obiekty Annotations (Adnotacje)
mogą być powiązane z obiektami typu Substance (Substancja), Mixture/Product
(Mieszanina/produkt), Template (Szablon) oraz Dossier (Dokumentacja). Przycisk New (Nowa)
służy do tworzenia nowych adnotacji, które są automatycznie powiązane z otwartym dokumentem.
Przycisk Link (Łącze) służy do powiązania istniejącej adnotacji. Aby to zrobić, kliknij przycisk Link
(Łącze) i otwórz okno wyszukiwania. Wyszukaj adnotację, wybierz ją i kliknij przycisk Assign
(Przypisz). Korzystając ze standardowych metod można wybrać więcej niż jedną adnotację.

1.10.6. Odnośniki
Ta karta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy otwarty dokument jest adnotacją. Udostępnia listę
dokumentów powiązanych z tą adnotacją. Powiązanie można usunąć, wybierając dokument z listy
i klikając przycisk Unlink (Usuń łącze).

2. Substancja
Substance (Substancja) jest obiektem programowym w systemie IUCLID, który jest używany do
gromadzenia informacji dotyczących czegoś, co w kontekście prawnym uważane jest za
pojedynczą substancję chemiczną.
Pola obiektu Substance (Substancja) zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić wpisywanie wielu
różnych typów informacji dotyczących rozporządzeń prawnych w odniesieniu do substancji
chemicznych. Niektóre pola dotyczą konkretnego prawodawstwa, a pozostałe są bardziej ogólne.
Opis danych, które powinny być wprowadzone w każdym polu, nie mieści się w zakresie tego
podręcznika. Zapoznaj się z poradami odnoszącymi się do konkretnego prawodawstwa, aby
dowiedzieć się, jakie dane są wymagane. Pola są zorganizowane w spis treści. Ogólne funkcje
spisu treści dostępne w programie IUCLID 6 są opisane w sekcji 1.8.2 Karta TOC (Spis treści) w
oknie nawigacji.
Tożsamość substancji została zdefiniowana w sekcji 1 General information (1 Informacje ogólne).
W sekcji1.1 Identification (1.1 Identyfikacja) znajdują się dwa obowiązkowe pola: Substance name
(Nazwa substancji) oraz Legal entity (Podmiot prawny). Aby utworzyć łącze do podmiotu
prawnego, kliknij ikonę łącza
w polu Legal entity (Podmiot prawny), wybierz podmiot prawny i
kliknij przycisk Assign (Przypisz). W sekcji 1.1 Identification (1.1 Identyfikacja) można zdefiniować
dane identyfikujące najważniejszych składników substancji – za pomocą łącza do substancji
wzorcowej. Więcej szczegółów na temat danych identyfikujących substancję można znaleźć w
sekcji 1.2 Composition (1.2 Skład), gdzie można zdefiniować jeden lub więcej możliwych składów.
Skład może zawierać dane identyfikujące składników, dodatków i zanieczyszczeń oraz ich
względne proporcje. Aby prawidłowo zdefiniować dane identyfikacyjne substancji dla konkretnego
prawodawstwa, zapoznaj się z poradami dotyczącymi tego prawodawstwa.

2.1. Informacje powiązane dla substancji
W sekcji 0 Related information (0 Informacje powiązane) dla substancji znajdują się podpunkty
określające, jak konkretna substancja jest powiązana z innymi konkretnymi obiektami typu
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Template (Szablon), Category (Kategoria), Mixture/Product (Mieszanina/produkt) oraz Assessment
entity (Obiekt oceny). Umiejscowienie obiektów w spisie treści pokazano poniżej.
Rys. 27:

Pełny spis treści dla substancji z sekcjami powiązanych informacji

Sekcja Templates (Szablony) wskazuje, które szablony są dołączone do substancji, jak opisano w
sekcji 4 Szablon. Sekcja Categories (Kategorie) wskazuje, w których kategoriach została
umieszczona substancja, jak opisano w sekcji 5 Kategoria. Sekcja Mixtures (Mieszaniny)
wskazuje, w których mieszaninach/produktach substancja występuje, jak opisano w sekcji 3
Mieszanina/produkt. Sekcja Assessment entities (Obiekty oceny) zawiera informacje na temat
powiązania substancji z procesem oceny, jak opisano w sekcji 2.2 Obiekt oceny.

2.2. Obiekt oceny
Obiekt oceny można sobie wyobrazić jako opakowanie dla zbioru danych na temat właściwości
substancji (w różnych punktach końcowych), które jest używane do celów oceny. Umożliwia on
zdefiniowanie stałych zbiorów właściwości związanych z oceną konkretnych składów/form
substancji (wprowadzonych do obrotu lub powstałych podczas użytkowania).
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Koncepcja obiektu oceny ma na celu dostarczenie użytkownikom narzędzia do dokumentowania
złożonych przypadków oceny w IUCLID. Jeśli ocena jest prosta, nie ma potrzeby do stosowania
tego narzędzia.
Każdy obiekt oceny składa się z nazwy, składu i listy powiązanych podsumowań punktów
końcowych, które ułatwiają korzystanie z obiektu oceny. Wszystkie zapisy badań punktów
końcowych, które są istotne dla podsumowania konkretnego punktu końcowego, powinny być
aktywnie połączone przez oceniającego z danym podsumowaniem.

2.3. Obiekt oceny w programie IUCLID 6
Po kliknięciu pozycji 0.4 Assessment entity (0.4 Obiekt oceny) zostanie otwarty Assessment entity
overall pane (Panel ogólny obiektu oceny). W polu Description of the chemistry of the substance
during its life cycle (Opis właściwości chemicznych substancji w trakcie jej etapów istnienia) należy
wprowadzić opis sposobu oceny w oparciu o strukturę chemiczną substancji oraz wiedzę na temat
zastosowania substancji, a także ogólne kryteria ułatwiające decyzję, kiedy mają być tworzone
obiekty oceny.
Dostępne jest również pole do wprowadzenia ogólnodostępnego opisu.
W panelu ogólnym znajduje się również Assessment entities table (Tabela obiektów oceny), która
zawiera pełną listę obiektów oceny dla substancji. Tabela ta jest wypełniana automatycznie po
zdefiniowaniu obiektu oceny w sekcji 0.4 substancji. Funkcja Go to link target (Przejdź do
powiązanego elementu docelowego) powoduje przejście do wybranego obiektu oceny i
wyświetlenie powiązanych informacji.

2.3.1.

Tworzenie obiektu oceny

Obiekt oceniający można utworzyć na stronie spisu treści substancji, klikając prawym przyciskiem
myszy sekcję 0.4 i wybierając opcję New (Nowy) oraz podając typ obiektu oceny. Dostępne opcje:
•
•
•
•

Registered substance as such (Zarejestrowana substancja jako taka)
Specific composition/form of the registered substance (Konkretny skład/postać zarejestrowanej
substancji)
(group of) constituent in the registered substance (Składnik(-i) zarejestrowanej substancji)
Transformation of the registered substance (Transformacja zarejestrowanej substancji)

Dla wszystkich typów obiektów oceny zwykle są wyświetlane następujące pola.

2.3.1.1.

Name of the assessment entity (Nazwa obiektu oceny)

Należy podać nazwę obiektu oceny. Ponieważ ta nazwa nie będzie wyświetlana w widoku drzewa,
zalecana jest zmiana nazwy obiektu oceny w widoku drzewa.

2.3.1.2.

Relation to the registered substance (Powiązanie z zarejestrowaną substancją)

Zależy to od typu obiektu oceny. Jest to pole tylko do odczytu.
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Assessment entity composition (Skład obiektu oceny)

w tej tabeli użytkownik definiuje skład obiektu oceny, aby ułatwić zrozumienie jego definicji. W
zależności od typu obiektu oceny, użytkownik tworzy łącze do jednego z następujących obiektów:
– dostępne składy: w sekcji 1,2 [Specific composition/form of the registered substance (Konkretny
skład/postać zarejestrowanej substancji)];
– lista substancji wzorcowych, które są częścią składu: w punkcie 1,2 [(group of) constituent in the
registered substance (Składnik(-i) zarejestrowanej substancji)];
– jedna z substancji wzorcowych dostępnych w IUCLID [transformation of the registered substance
(transformacja zarejestrowanej substancji)]

2.3.1.4.

Compositions/forms covered by the Assessment entity (Składy/formy
uwzględniane w obiekcie oceny)

Można utworzyć łącze do składów podanych w sekcji 1.2, aby wskazać, że obiekt oceny powinien
być używany do oceny tych składów. Takie łącze ułatwia zrozumienie sposobu oceny, a w
szczególności związków między:
1. składem i zastosowaniem (dostępne w sekcji 3.5 IUCLID)
2. działaniami wykonywanymi podczas stosowania i udostępnianiem ocen (w obiektach oceny).

2.3.1.5.

Additional information (Informacje dodatkowe)

Specyficzne dla raportu informacje dotyczące przyczyny utworzenia obiektu oceny, które jeszcze
nie zostały umieszczone w polu Description of the chemistry of the substance during its life cycle
(Opis właściwości chemicznych substancji w trakcie jej etapów istnienia). Można tu na przykład
objaśnić zasady grupowania składników jako elementów (grupy) składników.

2.3.1.6.

Endpoint summary linked (Połączenie z podsumowaniem punktu końcowego)

Aby zapewnić przejrzystość i segregowanie informacji w zbiorze danych IUCLID, wszystkie zapisy
i podsumowania punktów końcowych związane z obiektem oceny powinny być z nim połączone.
Umożliwi to na przykład ich segregowanie podczas przeglądania zbioru danych IUCLID i podanie
ich w uporządkowany sposób w raporcie bezpieczeństwa chemicznego (CSR), podczas
korzystania z generatora raportów. W tej tabeli można połączyć wszystkie podsumowania punktów
końcowych związane z obiektem oceny. Jeśli trzeba, sposób powiązania podsumowania punktu
końcowego z obiektem oceny można opisać w polu Notes (Uwagi) podczas łączenia go z obiektem
oceny. Dla każdego połączonego podsumowania punktu końcowego można dodać łącze do
wszystkich zapisów badań związanych z tym podsumowaniem. W ten sposób obiekt oceniający
będzie pośrednio połączony z badaniami punktów końcowych.

2.3.1.7.

Reaction schema (Schemat reakcji)

Jeśli trzeba, można załadować obraz schematu reakcji [Transformation of the registered substance
(Transformacja zarejestrowanej substancji)].
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3. Mieszanina/produkt
Mixture/Product (Mieszanina/produkt) jest obiektem programowym w IUCLID, który służy do
gromadzenia informacji dotyczących czegoś, co w kontekście prawnym uważane jest za
mieszaninę lub, w kontekście rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR), za produkt.
Struktura obiektu Mixture/Product (Mieszanina/produkt) jest podobna do struktury obiektu
Substance (Substancja), która została opisana w sekcji 2 Substancja, ale w sekcji 1.2 Composition
(1.2 Skład) występują istotne różnice. Istnieje dodatkowe pole o nazwie Formulation type (Typ
preparatu), związane z polem Products (Produkty). Dodatkowo Mixture/Product
(Mieszanina/produkt) może zawierać składniki zamiast elementów składowych. Może istnieć wiele
składników, zanieczyszczeń oraz dodatków, które (wszystkie lub tylko ich część) mogą się odnosić
nie tylko do substancji wzorcowej, ale także do substancji lub mieszaniny/produktu. Dlatego
podczas tworzenia połączenia do definicji danych identyfikujących składnika, zanieczyszczenia lub
dodatki należy wybrać typ obiektu, jak pokazano na poniższym rysunku.
Rys. 28:

Wybór typu obiektu, do którego odniesienia można znaleźć w składzie mieszaniny/produktu

Wiele składników, zanieczyszczeń oraz dodatków można dodawać w powtarzalnych blokach. W
poniższym przykładzie mamy dwa składniki, oba typu Substance (Substancja). Nie występują
zanieczyszczenia i mamy jeden dodatek.
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Przykład składu mieszaniny/produktu

3.1. Informacje powiązane dla mieszaniny/produktu
W sekcji 0 Related information (0 Informacje powiązane) dla obiektu Mixture/Product
(Mieszanina/produkt) istnieje podsekcja, w której są wyświetlane szablony załączone bezpośrednio
do konkretnej mieszaniny/produktu, jak opisano w sekcji 4 Szablon.

4. Szablon
Template (Szablon) jest obiektem, który umożliwia wprowadzanie danych z różnych sekcji do
obiektu Substance (Substancja) lub Mixture/Product (Mieszanina/produkt) bez konieczności
ręcznego odtwarzania wszystkich sekcji pojedynczo i ponownego wprowadzania danych.
Template (Szablon) ma dwa pola obowiązkowe, Template name (Nazwa szablonu) i Legal entity
(Podmiot prawny). Aby utworzyć łącze do podmiotu prawnego, kliknij ikonę łącza
w polu Legal
entity (Podmiot prawny), wybierz podmiot prawny i kliknij opcję Assign (Przypisz). Struktura
szablonu jest podobna do struktury substancji, ale nie zawiera sekcji 0 ani podsekcji 1.1 Identity
(1.1 Dane identyfikujące) i 1.3 Identifiers (1.3 Identyfikatory) w sekcji głównej CORE, ponieważ są
one elementami obiektu, do którego jest załączony szablon.
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4.1. Skład w szablonie
Sekcja 1.2 Composition (1.2 Skład) nie jest taka sama w obiektach Substance (Substancja) i
Mixture/Product (Mieszanina/produkt). Aby umożliwić dołączanie takich samych szablonów do obu
typów obiektów, można utworzyć dwa różne typy składu, jeden dla substancji i jeden dla
mieszaniny/produktu, jak pokazano poniżej.
Rys. 30:

Tworzenie składu w szablonie

Nazwy składów są poprzedzone oznaczeniem typu, jak pokazano na poniższym przykładzie:
Rys. 31:

Składy w szablonie dla substancji i mieszaniny/produktu

Podczas dołączania szablonu do substancji lub mieszaniny/produktu, dołączany jest jedynie skład
właściwego typu.
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4.2. Dołączanie szablonu do substancji lub mieszaniny/produktu
Aby dołączyć Template (Szablon), otwórz obiekt Substance (Substancja) lub Mixture/Product
(Mieszanina/produkt), wyświetl kartę TOC (Spis treści), w sekcji głównej CORE otwórz sekcję 0
Related information (0 Informacje powiązane) i kliknij dwukrotnie Template (Szablon). Zostanie
otwarte okno zarządzania szablonem dla substancji lub mieszaniny/produktu, jak pokazano na
poniższym przykładzie.
Rys. 32:

Dołączanie szablonu jako kopii lub przez dziedziczenie

Obiekt Template (Szablon) można dołączyć na dwa różne sposoby, korzystając z funkcji Inherit
(Dziedzicz) lub Copy (Kopiuj).
Funkcja Inherit (Dziedzicz) tworzy dynamiczne łącze między substancją lub
mieszaniną/produktem i szablonem. Dane można modyfikować jedynie wewnątrz szablonu, nie
można ich zmieniać wewnątrz substancji ani mieszaniny/produktu, do których szablon jest
dołączony. Modyfikacje wykonane wewnątrz szablonu są dostępne natychmiast wewnątrz
substancji lub mieszaniny/produktu.
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Funkcja Copy (Kopiuj) dodaje kopię dokumentów z obiektu Template (Szablon) do obiektu
Substance (Substancja) lub Mixture/Product (Mieszanina/produkt). Łącze nie jest tworzone.
Dokument skopiowany w ten sposób może być modyfikowany wewnątrz substancji lub
mieszaniny/produktu, do których został skopiowany. Nawet jeśli szablon zostanie całkowicie
usunięty, nie wpływa to na dane wewnątrz substancji lub mieszaniny/produktu.
Funkcje obiektu Template (Szablon) w programach IUCLID 6 i IUCLID 5 różnią się, ponieważ
Template (Szablon) sam w sobie nie jest typem inherit (dziedziczony), ani typem copy (kopia).
Rozróżnienie między funkcjami Inherit (Dziedzicz) i Copy (Kopiuj) stosowane jest tylko w
odniesieniu do łącza między szablonem i substancją lub mieszaniną/produktem. Dlatego ten sam
szablon może być dziedziczony w jednym odniesieniu i kopiowany w innym miejscu.
Gdy podejmiesz decyzję o użyciu dziedziczenia lub kopiowania, w oknie zarządzania szablonem
kliknij opcję Add (Dodaj) lub Copy templates (Kopiuj szablony). W powyższym przykładzie kursor
jest umieszczony nad funkcją Add (Dodaj), gotowy do utworzenia dynamicznego łącza do otwartej
substancji. Kliknięcie przycisku Add (Dodaj) spowoduje otwarcie wyskakującego okna, w którym
można wyszukać i przypisać szablon. W powyższym przykładzie wszystkie dostępne szablony
zostały znalezione przy użyciu symbolu wieloznacznego „*” wpisanego w polu nazwy. Przypisany
zostanie szablon o nazwie Template_1.

Po przypisaniu szablon zostaje dodany do listy szablonów dołączonych przy użyciu dziedziczenia.
Można zmienić kolejność szablonów na liście oraz usunąć je z listy. Usunięcie z listy nie ma
wpływu na sam szablon; jedynie usuwa dane dostarczone do szablonu z substancji lub
mieszaniny/produktu. Dokumenty pobrane z szablonu są dodawane do spisu treści obok
istniejących dokumentów i oznaczane ikoną w formie foldera otaczającego standardową ikonę, jak
pokazano poniżej.
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Dokumenty w substancji odziedziczone z szablonu

Aby skopiować dokumenty z szablonu, kliknij przycisk Copy templates (Kopiuj szablony) w oknie
zarządzania szablonem. Zostanie otwarte okno wyskakujące, w którym można wyszukać i
przypisać szablon. W powyższym przykładzie wszystkie dostępne szablony zostały znalezione
przy użyciu symbolu wieloznacznego „*” wpisanego w polu nazwy. Zostanie skopiowany szablon o
nazwie Template_1.
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Po kliknięciu przycisku Copy (Kopiuj) zostanie wyświetlony raport informujący, które dokumenty
zostały skopiowane, jak pokazano poniżej.
Rys. 34:

Raport na temat dokumentów skopiowanych z szablonu

Dokumenty skopiowane z szablonu są dodawane do spisu treści obok istniejących dokumentów.
Ikona dokumentu ma standardowy wygląd, ponieważ nie istnieje łącze z danymi z szablonu i
można modyfikować dokument. Dokumenty skopiowane i odziedziczone z szablonu oraz
utworzone w obiekcie Substance (Substancja) zostały pokazane w poniższym przykładzie.
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Dokumenty skopiowane z szablonu do substancji

Kopiowane są wszystkie dokumenty z szablonu. Podczas kopiowania nie ma możliwości wybrania
niektórych elementów. Jeśli szablon jest kopiowany do tego samego obiektu Substance
(Substancja) lub Mixture/Product (Mieszanina/produkt) więcej niż raz, do spisu treści zostaną
dodane nowe kopie dokumentów – bez nadpisywania danych.

5. Kategoria
Category (Kategoria) jest obiektem, który umożliwia opisanie w programie IUCLID 6 kategorii
chemicznej. Ta sekcja jest podzielona na dwie części. Pierwsza część to wprowadzenie do
koncepcji kategorii chemicznej, a druga to opis sposobu wykorzystania IUCLID 6 do
reprezentowania i analizy danych w kategorii chemicznej.

5.1. Kategoria chemiczna
Kategoria chemiczna to grupa substancji chemicznych, których właściwości fizykochemiczne i
toksykologiczne są podobne lub wykazują podobieństwa strukturalne. Te podobieństwa
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strukturalne mogą tworzyć przewidywalny wzorzec w niektórych lub wszystkich parametrach:
właściwości fizykochemiczne, zachowanie w środowisku oraz wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Podobieństwa mogą być oparte na następujących elementach:
1. wspólna grupa funkcjonalna (np. aldehydy, epoksydy, estry, jony metali itp.);
2. prawdopodobieństwo wspólnych prekursorów lub produktów rozpadu w procesach fizycznych
lub biologicznych, które dają w wyniku strukturalnie podobne substancje chemiczne (np.
„metoda szlaku metabolicznego” badania powiązanych substancji chemicznych, jak
kwasy/estry/sole); oraz
3. przyrostowe i stałe zmiany w obrębie kategorii (np. kategorii długości łańcucha).
Kategoria chemiczna definiowana jest przez listę substancji chemicznych (elementy kategorii) oraz
przez zbiór własności lub efektów, dla których są dostępne (lub możliwe do wygenerowania) dane
eksperymentalne i szacunkowe (punkty końcowe kategorii). Kategorię chemiczną można
przedstawić w formie macierzy.
Braki danych w kategorii chemicznej mogą być wypełnione przy użyciu różnych metod, także
prostego przekroju, analizy trendów (interpolacji i ekstrapolacji) oraz metod obliczeniowych
opartych na SAR, QSAR lub QAAR.

5.2. Obiekt Category (Kategoria)
Obiekt Category (Kategoria) zawiera opis i uzasadnienie istnienia kategorii chemicznej oraz grupy
obiektów Substance (Substancja), które zawierają dane dotyczące elementów należących do tej
kategorii chemicznej. Obiekt Category (Kategoria) udostępnia funkcję o nazwie category matrix
(macierz kategorii). Wyświetla ona łącza do wszystkich dokumentów w obrębie substancji,
należących do kategorii, wg sekcji. Funkcja Matrix (Macierz) ułatwia sprawdzenie, które obiekty
typu Substance (Substancja) zawierają istotne dokumenty, i pomaga w nawigowaniu między nimi.
Obiekt Category (Kategoria) musi mieć nazwę i być powiązany z podmiotem prawnym. Istnieje
opcja wskazania celu prawnego kategorii, jak pokazano poniżej.
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Rys. 36: Pola obowiązkowe w kategorii

Informacje dotyczące kategorii i uzasadnienia można wprowadzać w polach u dołu strony, jak
pokazano poniżej.
Rys. 37:

Uzasadnienia i dyskusje dla kategorii

Elementami kategorii zarządza się w tabeli, jak pokazano poniżej. Elementem może być dowolna
substancja, do której użytkownik ma dostęp.
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Zarządzanie elementami kategorii

Macierz kategorii zawiera dokumenty znajdujące się w sekcjach wybranych w polu pokazanym
poniżej. Kliknij strzałkę w dół, aby otworzyć listę wyboru.
Rys. 39:

Sekcje dostępne w widoku macierzy dla kategorii

Lista wyboru sekcji jest pokazana poniżej.

iuclid_functionalities_pl.docx

Funkcje UCLID 6

Rys. 40:

Strona | 45

Wybór sekcji wyświetlanych w widoku macierzy dla kategorii

Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk OK. Wybór można później zmienić, jeśli zajdzie taka
potrzeba.
Aby otworzyć macierz kategorii, kliknij łącze Matrix (Macierz) w nagłówku panelu Data (Dane), jak
pokazano poniżej. Można się przełączać między macierzą i oknem zarządzania kategorią – za
pomocą łączy pokazanych poniżej.
Rys. 41:

Przełączanie między macierzą i oknem zarządzania kategorią

Przykład strony głównej macierzy pokazano poniżej.
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Strona główna macierzy

Wierszami macierzy są wybrane sekcje, a kolumnami – wszystkie elementy typu Substance
(Substancja). Jeśli w macierzy występuje przynajmniej jeden dokument, ikona wskazuje, czy jest to
zapis badań czy podsumowanie badań oraz czy jest to dokument z odnośnikiem. Ikony w prawym
górnym rogu interfejsu macierzy umożliwiają filtrowanie typu wyświetlanych dokumentów. Przed
ikoną jest wyświetlana liczba dokumentów w tej sekcji danej substancji. Kliknięcie ikony powoduje
otwarcie listy rozwijanej, z której można wybrać dokument. Wybrany dokument zostaje
wyświetlony w panelu danych. Aby powrócić do kategorii, kliknij przycisk Back (Wstecz) na pasku
narzędzi górnego menu.
Kliknięcie nazwy substancji powoduje jej otwarcie w oknie Data (Dane).
Aby pokazać wszystkie dokumenty dla konkretnej sekcji w obrębie wszystkich substancji, kliknij
nazwę sekcji. Spowoduje to otwarcie widoku pokazanego poniżej.
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Rys. 43:

Dokumenty w kategorii dla konkretnej sekcji

Można tu dodać nowe podsumowanie, klikając przycisk dodawania podsumowania

.

Kategoria w IUCLID 6 różni się od tej w IUCLID 5 tym, że nie można dołączyć szablonu
bezpośrednio do kategorii. Można jednak dołączyć szablon do substancji, która znajduje się w
kategorii.

6. Adnotacja
Annotation (Adnotacja) jest typem obiektu w IUCLID 6, który służy jako pojemnik na informacje
związane z oceną danych w konkretnym kontekście prawnym; na przykład przez organ prawny.
Umożliwia to przechowywanie danych w sposób zorganizowany, tak aby nie były jedynie
załącznikami. W interfejsie są dostępne dwie zakładki, jak opisano poniżej.

6.1. Dane podstawowe
Wprowadź nazwę adnotacji oraz organizację wykonującą pracę. Pola Annotation status (Status
adnotacji) można użyć do zaznaczenia, czy adnotacja jest w trakcie tworzenia, czy jest to jej
wersja finalna. Ocena może mieć formę pliku dołączonego do pola Attached regulatory authorities'
evaluation (Dołączona ocena organów prawnych).

6.2. Dane zbioru danych
Ta karta zawiera pola, w których można wpisać szczegóły dotyczące procesu oceniania. Pole
Remarks (Uwagi) jest polem tekstowym, które ma szablon tekstu dowolnego. Sugestie, dotyczące
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tego, co należy wprowadzić, podane są w szablonie tekstu dowolnego. Aby otworzyć szablon
tekstu dowolnego, kliknij ikonę z literą A ze strzałką w prawym dolnym rogu, . Aby skopiować
tekst z szablonu do pola, kliknij przycisk Insert (Wstaw). Teraz możesz wprowadzić tekst w
dowolnym formacie.

7. Dokumentacja
Dossier (Dokumentacja) jest kopią danych zabezpieczoną przed zapisem, która jest
przechowywana w obiekcie Substance (Substancja) lub Mixture/Product (Mieszanina/produkt).
Zwykle Dossier (Dokumentacja) używana jest do przedkładania danych organowi prawnemu, aby
spełnić wymogi prawne wynikające z prawodawstwa, np. REACH.

7.1. Tworzenie dokumentacji
Przed utworzeniem obiektu Dossier (Dokumentacja) zadbaj o to, by w obiekcie Substance
(Substancja) lub Mixture/Product (Mieszanina/produkt), na podstawie którego będzie tworzona
dokumentacja, znajdowały się wszystkie wymagane dane. Podczas tworzenia dokumentacji dane
z substancji lub mieszaniny/produktu, które nie są wymagane, mogą nie zostać uwzględnione.
Dlatego nie trzeba usuwać niepotrzebnych danych z substancji lub mieszaniny/produktu przed
rozpoczęciem tworzenia dokumentacji. Pamiętaj, że dokumentacji nie można modyfikować,
dlatego jeśli są wymagane zmiany, należy utworzyć dokumentację ponownie. Obiekt Dossier
(Dokumentacja) jest tworzony za pomocą dedykowanego kreatora. Jeśli kreator jest uruchomiony,
żadne inne funkcje interfejsu aplikacji IUCLID nie są dostępne, dlatego modyfikowanie danych nie
jest możliwe.
Obiekt Dossier (Dokumentacja) będzie własnością obiektu Legal entity (Podmiot prawny)
związanego z użytkownikiem, dla którego została utworzona. Przed utworzeniem dokumentacji
upewnij się, że obecny podmiot prawny jest tym właściwym. Nazwa podmiotu prawnego jest
wyświetlana na pasku narzędzi na prawo od stopki interfejsu.
Aby uruchomić kreator, kliknij prawym przyciskiem myszy zapis substancji lub mieszaniny/produktu
w wynikach wyszukiwania panelu Navigation (Nawigacja). Przykład znajduje się poniżej.
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Uruchamianie kreatora tworzenia dokumentacji

Kreator otwiera się w oknie wyskakującym. W nagłówku okna są wyświetlane instrukcje
wypełniania informacji w kreatorze. W stopce jest wyświetlany obecny etap procesu. Jeśli wystąpi
problem dotyczący wprowadzonych danych, w stopce wyświetlany jest komunikat.
Na pierwszej stronie kreatora wybierz typ obiektu Dossier (Dokumentacji). Typy odpowiadają
widokom, które można wybrać dla spisu treści substancji i mieszaniny/produktu. Jeśli nie masz
pewności, który typ wybrać, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi prawodawstwa, dla którego
przewidziana jest dokumentacja. W poniższym przykładzie wybrany typ dokumentacji to REACH
Registration 10 - 100 tonnes (Rejestracja REACH dla 10 - 100 ton).
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Wybór typu dokumentacji

Jeśli do substancji lub mieszaniny/produktu, na podstawie których jest tworzona dokumentacja,
odwołuje się obiekt Category (Kategoria), na pierwszej stronie kreatora jest dostępna karta o
nazwie Use related categories (Użycie powiązanych kategorii), na której można sterować
dołączaniem obiektów typu Category (Kategoria) do obiektów Dossier (Dokumentacji). Domyślna
opcja Yes (Tak) uwzględnia wszystkie obiekty typu Category (Kategoria), które odwołują się do
obiektu Substance (Substancja) lub Mixture/Product (Mieszanina/produkt). Dodatkowo można
wybrać tylko niektóre kategorie lub nie wybierać żadnej. Na poniższym przykładzie obiekt Dossier
(Dokumentacja) zawiera jedynie obiekt Category (Kategoria) o nazwie category_1.
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Dołączanie kategorii do dokumentacji

Aby kontynuować pracę kreatora, kliknij przycisk Next (Dalej).
Na następnej stronie znajdują się filtry umożliwiające automatyczne wykluczanie pól z
dokumentacji w zależności od typu pola i wartości stosowanych do niego flag. Domyślnie nie są
wykluczone żadne pola. Filtry w tym kroku kreatora są stosowane sumarycznie: jeśli choć jedna z
reguł wyklucza pole, zostaje ono wykluczone. Pierwsza opcja umożliwia wykluczanie pól, które
odnoszą się do poufnych materiałów badawczych. Następne dwie sekcje, Confidentiality
(Poufność) i Use restricted to selected regulatory programmes (Zastosowanie ograniczone do
wybranych programów prawnych) odnoszą się do wartości flag. Flagi zostały opisane w sekcji
1.2.1 Flaga.
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Automatyczne wykluczanie pól z dokumentacji

Opis elementów na Rys. 47
1. Otwórz listę wyboru pokazaną na poniższym rysunku
2. Dowiedz się, co oznaczają występujące tutaj skróty.
3. Odznacz wszystkie opcje w jednym kroku.
Po kliknięciu czarnego trójkąta zostanie otwarta lista wyboru, jak pokazano poniżej. Aby
automatycznie wykluczyć pole oznaczone flagami w pokazany sposób, usuń zaznaczenie tego
pola. Usunięcie zaznaczenia opcji Not confidential (Nie jest poufne) powoduje wykluczenie pól,
które nie mają ustawionej flagi, pozostawiając tylko niezbędne dane, bez których dokumentacja nie
miałaby sensu.
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Automatyczne wykluczanie pól z dokumentacji zgodnie z wartościami flag poufności

Lista wyboru dla flag dotyczących kwestii prawnych znajduje się poniżej. Jeśli na przykład zostanie
usunięte zaznaczenie dla pola EU: CLP, wszystkie pola oznaczone tą flagą zostaną
automatycznie wykluczone z dokumentacji.
Rys. 49:

Automatyczne wykluczenie pól z dokumentacji na podstawie wartości flag dotyczących kwestii
prawnych
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Następny krok w kreatorze umożliwia wykluczanie obiektów typu Annotation (Adnotacja).
Domyślnie uwzględniane są wszystkie. W lewym dolnym rogu kreatora znajduje się opcja przejścia
do kolejnego kroku, w którym można ręcznie wykluczyć dokumenty z dokumentacji. Widok
domyślny pokazany jest poniżej.
Rys. 50:

Wykluczanie adnotacji

Na następnej stronie kreatora można ręcznie wykluczyć dokumenty z dokumentacji i sprawdzić,
jakie dokumenty się w niej znajdują. Na poniższym rysunku znajduje się przykład z adnotacjami.
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Ręczny wybór dokumentów w dokumentacji

Opis elementów na Rys. 51
1. Po lewej stronie znajduje się lista wszystkich obiektów, które mają zostać włączone do
dokumentacji. Wybranie obiektu z listy powoduje wyświetlenie informacji o obiekcie na górnym
środkowym i prawym panelu.
2. W środkowym górnym panelu jest wyświetlana struktura drzewa wybranego obiektu. W
strukturze drzewa znajdują się dokumenty, do których odwołuje się obiekt. W tym przykładzie
nazwa obiektu template_1 jest widoczna w górze drzewa.
3. W prawym górnym panelu są wyświetlane dokumenty, które odwołują się do wybranego
obiektu.
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4. Usunięcie zaznaczenia obiektu w lewym górnym panelu powoduje wykluczenie go z
dokumentacji. Nie można jednak wykluczyć obiektu, na podstawie którego dokumentacja jest
tworzona. Wyjaśnia to, dlaczego w powyższym przykładzie pole wyboru dla substancji jest
szare.
5. W widoku drzewa obiektu, w górnym środkowym panelu, niektóre, lecz nie wszystkie, sekcje
można wykluczyć, usuwając zaznaczenie ich pól. Jest tak, ponieważ w systemie IUCLID są
stosowane zasady określające, które sekcje są wymagane, na podstawie typu dokumentacji
wybranego w 1. kroku kreatora. Sekcji wymaganych nie można wykluczyć. W poniższych
przykładach występują dokumenty z sekcji wymaganych i niewymaganych. Sekcja, z której
dokument został wykluczony, jest oznaczona w drzewie inną ikoną węzła, jak pokazano
poniżej.
Rys. 52:

Sekcja z wykluczonymi dokumentami podczas tworzenia dokumentacji

6. Typ dokumentacji ustawia się tutaj, pod górnym środkowym panelem.
7. Oczekiwana końcowa zawartość dokumentacji jest wyświetlana w dolnym panelu.
8. Zawartość każdego panelu może być filtrowana poprzez wprowadzenie tekstu w polu obok
ikony lejka.
9. Aby zmienić rozmiar panelu, najedź kursorem na jego krawędź, tak aby pokazała się strzałka z
dwoma końcami, i przeciągnij ją.
Po wykluczeniu obiektu niezbędnego dla tworzonej dokumentacji zostanie wyświetlone
ostrzeżenie, takie jak pokazano poniżej.
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Komunikat o błędzie po wykluczaniu obiektu niezbędnego dla dokumentacji

Po wykluczeniu niepotrzebnych dokumentów przejdź do następnego kroku kreatora i wprowadź
informacje administracyjne. Informacje te zostaną umieszczone w nagłówku dokumentacji.
Wszystkie typy dokumentacji mają pola Public name (Nazwa publiczna) i Submission remark
(Komentarz do wniosku). Pole Public name (Nazwa publiczna) jest opcjonalnym polem w
nagłówku dokumentacji. Aby uzyskać instrukcje dotyczące wprowadzanych wartości, zapoznaj się
z instrukcjami na temat konkretnego prawodawstwa. Jeśli w polu będzie nieprawidłowa wartość,
zostanie wyświetlone na różowym tle, a w stopce kreatora będą wyświetlone wskazówki. Po
wprowadzeniu wszystkich prawidłowych danych, zakończ pracę kreatora. Po pomyślnym
utworzeniu dokumentacji zostanie wyświetlony komunikat.
Rys. 54:

Dokumentacja została utworzona pomyślnie

Kliknij przycisk Yes (Tak) i sprawdź, czy dokumentacja została utworzona zgodnie z
oczekiwaniami.

7.2. Struktura dokumentacji
Dossier (Dokumentacja) jest obiektem zawierającym kopię tylko do odczytu danych z substancji
lub mieszaniny/produktu i informacje nagłówkowe oraz – w niektórych przypadkach – informacje
na temat kategorii. Po otwarciu dokumentacji z listy wyników wyszukiwania w panelu Navigation
(Nawigacja) zostanie wyświetlona karta oznaczona jako Components (Komponenty). Można na
niej zobaczyć drzewo obiektów w dokumentacji. Ikona kopii obiektu umieszczonego w
dokumentacji jest oznaczona kłódką, aby zaznaczyć, że jest to plik tylko do odczytu. Oryginalny
obiekt jest dostępny i nie istnieje łącze między nim, a kopią w dokumentacji. Domyślnie widok
drzewa jest zwinięty, widać tylko substancję lub mieszaninę/produkt, na podstawie których
dokumentacja została utworzona, oraz podmiot prawny dowiązany do użytkownika podczas
tworzenia dokumentacji. Ten podmiot prawny definiuje właściciela dokumentacji. W panelu Data
(Dane) po prawej stronie jest wyświetlany nagłówek dokumentacji. W przykładzie na poniższym
rysunku pokazano, gdzie w nagłówku dokumentacji znajdują się obiekty najwyższego poziomu w
dokumentacji. Sprawdź, czy informacje wprowadzone w kreatorze dokumentacji są prawidłowo
wyświetlane w nagłówku dokumentacji.
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Obiekty najwyższego poziomu na karcie komponentu w nagłówku dokumentacji

Widok drzewa można rozwinąć, aby zobaczyć, które obiekty znajdują się w dokumentacji.
Otwarcie obiektu z widoku drzewka powoduje jego wyświetlenie w panelu Data (Dane). Aby
powrócić do nagłówka Dossier (Dokumentacja), otwórz węzeł najwyższego poziomu w widoku
drzewa, jak pokazano poniżej.
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Jak wyświetlić nagłówek dokumentacji

Po otwarciu substancji jej spis treści jest wyświetlany na nowej karcie. Spis treści substancji można
normalnie przeglądać, w trybie tylko do odczytu.
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Przeglądanie substancji w dokumentacji

7.3. Eksportowanie dokumentacji
Jeśli dokumentacja ma być przedłożona do organu prawnego, należy ją najpierw eksportować.
Aby wyeksportować pojedynczą dokumentację do pliku, kliknij ją prawym przyciskiem myszy w
wynikach wyszukiwania wyświetlonych w panelu Navigation (Nawigacja). Zostanie uruchomiony
prosty kreator umożliwiający zdefiniowanie pliku docelowego.

iuclid_functionalities_pl.docx

Funkcje UCLID 6

Rys. 58:

Strona | 61

Eksportowanie dokumentacji

8. Podmiot prawny
Legal entity (Podmiot prawny) to obiekt, który wskazuje prawnego właściciela innych obiektów.
Może być powiązany z różnymi obiektami, na przykład z obiektami typu Substance (Substancja).
Użytkownik może utworzyć powiązanie między obiektem i dowolnym podmiotem prawnym, do
którego ma dostęp, nie tylko z aktywnym podmiotem prawnym. Aktywny podmiot prawny jest
wyświetlany po prawej stronie paska narzędzi dolnego menu. Jeśli z użytkownikiem jest powiązany
jest więcej niż jeden podmiot prawny, wskaźnikiem aktywnego podmiotu prawnego jest menu
rozwijane, z którego można wybrać inny podmiot prawny użytkownika.
Panel danych dla podmiotu prawnego składa się z następujących czterech kart, jak pokazano na
poniższym przykładzie.
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Okno danych dla podmiotu prawnego

8.1. General information (Informacje ogólne)
Nazwa podmiotu prawnego musi zostać wprowadzona, ale pozostałe pola są opcjonalne. Jeśli
nastąpi próba utworzenia podmiotu prawnego o nazwie już występującej w bazie danych, zostanie
wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem. Jeśli ostrzeżenie zostanie odrzucone, podmiot prawny o
zduplikowanej nazwie zostanie utworzony, ale otrzyma unikatowy identyfikator UUID.
Typ podmiotu prawnego i inne nazwy służą do celów informacyjnych. Dla innych nazw można
ustawić flagi.

8.2. Identifiers (Identyfikatory)
Możliwe typy identyfikatorów to Legal entity (Podmiot prawny), Regulatory programme (Program
prawny) oraz Other IT system (Inny system IT). Każdy typ zawiera menu, z którego można wybrać
odpowiednie podtypy identyfikatora. Na przykład Legal entity (Podmiot prawny) ma opcję DUNS.
Dla każdego identyfikatora można ustawić flagę.

8.3. Contact information (Dane kontaktowe)
Jako kontakt z podmiotem prawnym można podać adres; można również utworzyć łącze do
obiektu Contact (Kontakt).
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8.4. Sites (Lokalizacje)
Na tej karcie znajduje się lista Legal entity sites (Lokalizacje podmiotów prawnych) zawierająca
lokalizacje, które zostały powiązane z podmiotem prawnym. Powiązanie można utworzyć w oknie
Legal entity site (Lokalizacja podmiotu prawnego). Kliknięcie zapisu z listy powoduje otwarcie okna
danych dla tej lokalizacji podmiotu prawnego.

9. Lokalizacja podmiotu prawnego
Legal entity site (Lokalizacja podmiotu prawnego) to obiekt używany do powiązania podmiotu
prawnego i związanych z nim obiektów z lokalizacją fizyczną. Może to mieć istotne prawne
implikacje, szczególnie kiedy w grę wchodzi państwo. Obiekt Legal entity site (Lokalizacja
podmiotu prawnego) musi mieć nazwę i być powiązany z podmiotem prawnym. Aby utworzyć
powiązanie z podmiotem prawnym, kliknij ikonę łącza
w polu Legal entity owner (Właściciel
podmiotu prawnego), wybierz podmiot prawny i kliknij przycisk Assign (Przypisz).
Z jednym podmiotem prawnym może być powiązana więcej niż jedna lokalizacja podmiotu
prawnego.
Można dodać adres kontaktowy i identyfikatory IT. Opcjonalnie można ustawić flagę, która odnosi
się do całej lokalizacji podmiotu prawnego.

10. Substancja wzorcowa
Reference substance (Substancja wzorcowa) to obiekt, który jest używany do określenia
konkretnej struktury molekularnej lub wąskiego zakresu struktur molekularnych w taki sposób, aby
definicja mogła być wielokrotnie używana. Substancja wzorcowa zawiera identyfikatory chemiczne
i informacje strukturalne. Na przykład zwykle substancja wzorcowa odpowiada numerowi WE.
Pojedyncza substancja wzorcowa może być punktem odniesienia dla wielu obiektów, kiedy
zachodzi konieczność określenia tożsamości chemicznej, na przykład w części składowej
substancji. Korzystanie z substancji wzorcowych jest wydajne, ponieważ niektóre substancje
chemiczne często występują w różnych substancjach i mieszaninach/produktach. Dodatkowo
substancje wzorcowe mogą być współużytkowane i wymieniane między instancjami i
użytkownikami aplikacji IUCLID. Baza substancji wzorcowych jest dostępna do pobrania bezpłatnie
na stronie IUCLID 6, w sekcji Support / Get Reference Substances (Wsparcie/Pobierz substancje
wzorcowe). Jeśli potrzebna substancja wzorcowa nie jest dostępna na stronie lub jeśli wolisz
stworzyć substancję wzorcową samodzielnie, możesz to zrobić w programie IUCLID.

10.1. Wykaz
Należy zdefiniować co najmniej nazwę substancji wzorcowej. Nazwa często jest taka sama, jak
wpis w wykazie, na przykład w wykazie WE, ale może być inna. Aby połączyć substancję
wzorcową z wpisem w wykazie, kliknij ikonę łącza
w polu Inventory (Wykaz), wyszukaj i wybierz
wpis, a następnie kliknij przycisk Assign (Przypisz). Ikona strzałki obok łącza prowadzi do wpisu w
wykazie. Aby po kliknięciu strzałki powrócić do substancji wzorcowej, kliknij przycisk Back
(Wstecz). Ikona krzyżyka usuwa łącze. Jest to użyteczne, gdy chcesz ustanowić połączenie z
innym wpisem w wykazie.
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Jeśli nie zostanie utworzone łącze do wykazu, przyczyna i uzasadnienie będą dostępne po
wybraniu łącza No inventory information available (Informacje o wykazie są niedostępne).

10.2. Informacje o substancji wzorcowej
Obiekt Reference substance information (Informacje o substancji wzorcowej) to zestaw pól
zawierających identyfikatory substancji wzorcowej i powiązanych z nią substancji. Identyfikatory
wprowadzane są tutaj dodatkowo, oprócz łączy w wykazie. W polu Identifiers of related substances
(Identyfikatory powiązanych substancji) można utworzyć blok dla każdej powiązanej substancji. W
bloku znajduje się pole Relation (Powiązanie), w którym można opisać powiązanie.
Do wszystkich informacji o substancji wzorcowej można zastosować pojedynczą flagę, np. dla
poufności.

10.3. Informacje molekularne i strukturalne
W polu Molecular and structural information (Informacje molekularne i strukturalne) wprowadź wzór
molekularny, masę cząsteczkową i prześlij obraz, który pokazuje strukturę, w formacie JPEG, GIF
lub PNG. W polu Molecular formula (Wzór molekularny) można wpisać tekst, ale nie można wpisać
indeksów, dlatego np. etan zostanie zapisany jako C2H4.
Do wszystkich informacji molekularnych i strukturalnych można zastosować pojedynczą flagę, np.
dla poufności.

11. Kontakty
Contact(Kontakt) jest obiektem, w którym są przechowywane dane kontaktowe konkretnej osoby.
Można w nim również umieścić informacje o roli osoby w procesie, np., że jest osobą
odpowiedzialną za kartę charakterystyki. Łącza do kontaktów można ustanawiać z innych
obiektów, np. z podmiotu prawnego.
Dzięki używaniu kontaktów nie ma potrzeby ponownego wpisywania szczegółowych informacji,
jeśli konkretna osoba jest zaangażowana jest w wiele procesów i substancji. Wbudowane typy
kontaktów to: competent person responsible for the SDS (kompetentna osoba odpowiedzialna za
SDS), emergency contact (kontakt awaryjny), substance manager (menedżer substancji) i
toxicologist (toksykolog).

12. Wykazy chemiczne
Pole Chemical inventories (Wykazy chemiczne) służy do zapewnienia w systemie IUCLID dostępu
do wykazów tożsamości chemicznej pochodzących spoza IUCLID. Substancję wzorcową można
połączyć z wpisem w wykazie chemicznym, aby uzyskać dostęp do informacji na temat tożsamości
chemicznej w standardowym formacie.
Wykaz WE jest dostarczany razem z aplikacją IUCLID 6. Wykaz WE zawiera identyfikatory
chemiczne, takie jak numery WE, numery CAS i wzory molekularne. Pole state (stan) ma wartość
active (aktywne) dla wszystkich wpisów. Kliknięcie ikony Chemical inventories (Wykazy
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chemiczne) na stronie głównej IUCLID spowoduje otwarcie okna nawigacji i próbę wyświetlenia
pełnego wykazu WE. Istnieje jednak ponad 500 wpisów, dlatego nie można wyświetlić wszystkich
jednocześnie.
W programie IUCLID nie można tworzyć wykazów chemicznych, ale można je importować i
udostępniać tylko do odczytu.

13. Materiały referencyjne
Obiekt Literature reference (Odnośnik do literatury) identyfikuje konkretny dokument, który zawiera
informacje dotyczące substancji lub mieszaniny/produktu. Jedynym wymaganym polem jest Title
(Tytuł), ale można wypełnić również inne pola, ułatwiające znalezienie dokumentu poza IUCLID.
Łącze do materiałów referencyjnych z zapisu badania punktu końcowego w skoordynowanym
szablonie. Łącze tworzy się w polu data source (źródło danych).
Podobnie, jak w przypadku wszystkich innych obiektów, każdy materiał referencyjny ma unikatowy
identyfikator UUID, który jest wyświetlany w panelu informacji. Umożliwia to odnalezienie obiektu
bezpośrednio za pomocą funkcji Search by UUID (Wyszukaj wg UUID).

14. Materiały testowe
Obiekt Test materials (Materiały testowe) służy do opisania materiału wykorzystanego do testów
fizycznych. Łącze do materiału testowego można utworzyć z zapisu badania punktu końcowego.
Przykład znajduje się poniżej.
Rys. 60:

Odniesienie do materiału testowego z zapisu badania punktu końcowego

Obiekt Test material (Materiał testowy) składa się ze składu, podobnie jak obiekt Substance
(Substancja), opisu formy fizycznej oraz dodatkowych informacji, które mogą być uważane za
poufne, na przykład numer partii.
Skład może zawierać elementy typu constituent (część składowa), impurity (zanieczyszczenie) lub
additive (dodatek). Elementy składowe są wyświetlane w tabeli, którą można normalnie edytować.
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Każdy element składowy powinien być połączony z substancją wzorcową i danym zakresem
stężenia. Aby utworzyć łącze do substancji wzorcowej, kliknij ikonę łącza
w polu Reference
substance (Substancja wzorcowa), wyszukaj i wybierz substancję wzorcową, a następnie kliknij
przycisk Assign (Przypisz). W oknie wyszukiwania można również utworzyć nową substancję
wzorcową. Po kliknięciu przycisku New (Nowa) i utworzeniu substancji wzorcowej wróć do obiektu
Test materials (Materiały testowe) i utwórz zawartość składu od początku. Opcja Go to link target
(Przejdź do powiązanego elementu docelowego) powoduje otwarcie substancji wzorcowej
wybranego w tabeli elementu składowego.
Pole Composition / purity: other information (Skład / czystość: inne informacje) służy do
zapisywania ilościowych informacji na temat czystości. Pole Test material form (Forma materiału
testowego) służy do zapisywania informacji dotyczących stanu fizycznego i charakterystyk
materiału używanego w badaniu. Istnieją także dwa pola tekstu dowolnego, w których można
dodać więcej szczegółów. Sugestie dotyczące tego, co można wprowadzić, znajdują się w
szablonie tekstu dowolnego. Aby otworzyć szablon tekstu dowolnego, kliknij ikonę z literą A ze
strzałką w prawym dolnym rogu, . Aby skopiować tekst z szablonu do pola, kliknij przycisk insert
(Wstaw). Podczas zapisywania obiektu Test materials (Materiały testowe) obserwuj przez kilka
sekund obszar komunikatów nad panelem nawigacji, dopóki dane nie zostaną sprawdzone. Po
wykryciu nieprawidłowych danych zostanie wyświetlony komunikat. Na przykład po wyświetleniu
komunikatu „Concentration: At least one of the values are not set” (Stężenie: Co najmniej jedna z
wartości nie została określona), sprawdź elementy składu.

15. Zarządzanie użytkownikami
Obiekt User management (Zarządzanie użytkownikami) udostępnia narzędzia umożliwiające
kontrolowanie dostępu do danych i funkcji programu IUCLID 6. Jeśli program IUCLID 6 jest
uruchomiony na serwerze, obiekt User management (Zarządzanie użytkownikami) umożliwia
dostęp do pojedynczej bazy danych IUCLID 6 przez wiele osób w tym samym czasie, z opcjami
dostępu spersonalizowanymi dla każdej z nich. Umożliwia to, na przykład, scentralizowanie
wszystkich danych dużej organizacji w jednej bazie danych i zapewnienie dostępu
zaprojektowanego pod kątem potrzeb danej organizacji dotyczących bezpieczeństwa i
funkcjonalności.
Jeśli program IUCLID 6 jest uruchomiony bezpośrednio na komputerze i dostęp do niego ma tylko
jedna osoba na raz, może nie być konieczności ograniczania dostępu. Dlatego wersja programu
IUCLID 6 przeznaczona na komputery osobiste jest dostarczana z wyłączonym zarządzaniem
użytkownikami. Podczas uruchamiania aplikacji IUCLID 6 okno logowania nie jest wyświetlane,
ponieważ automatycznie odbywa się logowanie użytkownika domyślnego. Funkcje związane z
zarządzaniem użytkownikami są wyłączone. Funkcje zarządzania użytkownikami można włączać i
wyłączać w menu File / System administration (Plik / Administrowanie systemem). Jeśli podczas
migrowania danych z programu IUCLID 5 do IUCLID 6 baza danych IUCLID 5 zawiera
jakiegokolwiek użytkownika poza super użytkownikiem, zarządzanie użytkownikami w programie
IUCLID 6 jest włączone. W takiej sytuacji zakłada się, że jest potrzebne konfigurowanie wielu
użytkowników. Jeśli tak nie jest, zarządzanie użytkownikami można wyłączyć w menu File /
System administration (Plik / Administrowanie systemem).
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Domyślnie User management (Zarządzanie użytkownikami) zawiera tylko obiekty typu User
(Użytkownik) i Role (Rola). Jednak włączenie ochrony IBS (Instance Based Security) udostępnia
dodatkowy typ obiektu: Group (Grupa) i powiązane z nim pojęcia: ownership (własność) oraz
sharing (udostępnianie). Opis ochrony IBS znajduje się w sekcji 15.3 Ochrona IBS (instance based
security).
Zarządzanie użytkownikami i jest dostępne z menu File (Plik) lub na panelu na stronie głównej.
Kliknięcie prawym przyciskiem na panelu strony głównej udostępnia te same funkcje, co menu File
(Plik).

15.1. Użytkownik
Obiekt User (Użytkownik) w programie IUCLID 6 łączy działania wykonywane w IUCLID 6 z
konkretną osobą lub osobami, które korzystają z tego oprogramowania. Do użytkownika są
przypisane szczegóły autoryzacji, czyli nazwa użytkownika i hasło, które muszą być wprowadzone,
aby uzyskać dostęp do użytkownika. Obiekty User (Użytkownik) umożliwiają przydzielenie różnym
osobom różnych poziomów dostępu do danych i funkcji. Umożliwiają także przechowywanie
zapisów na temat tego, kto co i kiedy robił.
Nazwa użytkownika jednoznacznie identyfikuje użytkownika w interfejsie. Zwykle stosuje się
relację „jeden do jednego”: do każdej osoby korzystającej z programu IUCLID 6 jest przypisany
dokładnie jeden obiekt typu User (Użytkownik), a szczegóły potwierdzenia autentyczności danego
obiektu User (Użytkownik) zna tylko jedna osoba. W przypadku instalacji wersji IUCLID 6 na
komputery osobiste, tylko jeden użytkownik może być zalogowany w danym czasie i musi się on
logować z poziomu tego samego komputera, na którym jest uruchomiony program IUCLID 6. W
przypadku instalacji serwerowej IUCLID 6, w tym samym czasie może być zalogowanych kilku
użytkowników, a program IUCLID 6 nie musi być zainstalowany na tym samym komputerze, na
którym jest wykorzystywany przez użytkowników.
Kiedy użytkownik tworzy lub importuje dokument, ten automatycznie staje się jego własnością.
Dostęp do dokumentów innych użytkowników zależy od konfiguracji systemu. Można zmienić
użytkownika, który jest właścicielem, ale dokument może być własnością tylko jednego
użytkownika w tym samym czasie. Ważną funkcją obiektu User (Użytkownik) jest definiowanie
prawnego właściciela danych przy użyciu obiektu Legal entity (Podmiot prawny). Na przykład
podczas tworzenia obiektu Dossier (Dokumentacja) właściciel dokumentacji określany jest przez
obiekt Legal entity (Podmiot prawny) wybrany wówczas dla obiektu User (Użytkownik). Z obiektem
User (Użytkownik) może być powiązany więcej niż jeden obiekt Legal entity (Podmiot prawny), ale
może on działać w imieniu tylko jednego podmiotu prawnego w danym czasie. Dostęp użytkownika
do funkcji i danych w programie IUCLID 6 jest kontrolowany przez role i – jeśli jest włączona
ochrona IBS – przez grupy, jak to opisano w następnych sekcjach.
Jeśli program IUCLID 6 jest zainstalowany w środowisku wielu użytkowników, zwykle każdej
osobie korzystającej z oprogramowania jest przypisywany jeden obiekt User (Użytkownik)
dostosowany do indywidualnych potrzeb tej osoby za pomocą ról i grup.
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15.1.1. Użytkownicy dostarczani z programem IUCLID 6
Bezpośrednio po zainstalowaniu programu IUCLID 6 utworzonych zostaje dwóch użytkowników –
SuperUser (Super użytkownik) oraz FullAccess (Pełny dostęp).

15.1.1.1. Super użytkownik
Domyślnym hasłem super użytkownika jest root, ale można je zmienić podczas instalacji wersji dla
komputerów osobistych wykonanej za pomocą instalatora. Przy pierwszym logowaniu zalecana
jest zmiana hasła na inne niż domyślne. Super użytkownik ma pełny dostęp do funkcji i danych
programu IUCLID 6.

15.1.1.2. Pełny dostęp
Użytkownik o nazwie FullAccess (Pełny dostęp) ma pełny dostęp do dokumentów w bazie danych
programu IUCLID 6, ale nie ma dostępu do funkcji administracyjnych, takich jak User management
(Zarządzanie użytkownikami). Aby się zalogować jako taki użytkownik, należy najpierw ustawić
jego hasło. Może to zrobić super użytkownik.

15.1.2. Zarządzanie użytkownikami
Zarządzanie użytkownikami może być wykonywane przez użytkownika, który ma uprawnienia
dostępne we wbudowanej roli User Manager (Menadżer użytkowników). Menadżerowie
użytkowników widzą tylko użytkowników, których utworzyli lub którzy zostali utworzeni
bezpośrednio niżej w hierarchii użytkowników. Jako analogię można sobie wyobrazić rodzica i
potomków, gdzie menadżer użytkowników ma dostęp do różnych pokoleń, ale nie do innych
rodzin. Przykład interfejsu dla menadżera użytkowników pokazano poniżej. Zauważ, że w
przykładzie występuje zakładka dla grup, co oznacza, że jest włączona ochrona IBS. Opis ochrony
IBS znajduje się w sekcji15.3 Ochrona IBS (instance based security).
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Zarządzanie użytkownikami

15.1.2.1. Ustawienia
Nazwa użytkownika identyfikuje użytkownika w systemie i powinna być starannie dobrana. Osoby
logujące się do programu IUCLID 6 muszą wprowadzić ją wraz z hasłem, aby dowieść, że mają
prawa dostępu do użytkownika. Wartości last name (nazwisko) i first name (imię) służą jedynie do
wewnętrznej identyfikacji. Adres e-mail może być używany do celów informacyjnych i, jeśli jest
dostępna funkcja do resetowania hasła. Dla celów informacyjnych do użytkownika można dołączyć
obiekt typu Contact (Kontakt).

15.1.2.2. Zarządzanie hasłami
Hasło jest używane razem z nazwą użytkownika do uwierzytelniania podczas logowania do konta
użytkownika. Program IUCLID 6 ma wbudowaną funkcję kontroli poziomu złożoności haseł, tak
aby spełniały minimalne kryteria bezpieczeństwa. Reguły ustawia się w menu File / System
administrative tools / Security policy (Plik / Narzędzia zarządzania systemem / Polityka
bezpieczeństwa). Można je wyświetlić, klikając ikonę informacji w prawym górnym rogu panelu do
zarządzania hasłem, jak pokazano w poniższym przykładzie.
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Zarządzanie hasłami

Opis elementów na Rys. 62:
1. Automatyczne generowanie hasła
2. Wyświetlenie reguł bezpieczeństwa dla haseł
Jeśli hasło, które wprowadzisz, zostanie uznane za zbyt słabe, przy próbie zapisania go wyświetli
się komunikat o błędzie i wyjaśnienie, co powinno zawierać hasło. Na przykład zgodnie z
ustawieniami domyślnymi hasło powinno składać się z co najmniej 5 znaków oraz zawierać co
najmniej jedną wielką literę i co najmniej jedną cyfrę. Zasady bezpieczeństwa można również
wykorzystać do wymuszenia na użytkownikach okresowej zmiany haseł. Długość okresu ustawia
się w następującym polu:
File / System administration Security policy / Force users to change their password after X days
(Plik / Zarządzanie systemem / Polityka bezpieczeństwa / Wymuś na użytkownikach zmianę hasła
po X dniach).
Super użytkownika obowiązują takie same zasady, jak wszystkich pozostałych użytkowników.
Opcja Generate
(Wygeneruj) automatycznie generuje hasło zgodne z zasadami
bezpieczeństwa. Wartość hasła jest kopiowana do pól interfejsu i do schowka systemu
operacyjnego, w którym został uruchomiony program IUCLID 6. Dodatkowo wartość ta jest
wyświetlana w wyskakującym komunikacie informacyjnym.
Jeśli hasło jest tymczasowe, menadżer użytkowników prawdopodobnie będzie chciał wymusić
zmianę hasła przy następnym logowaniu. Aby to zrobić, należy zaznaczyć pole Expire password
upon next log in (Unieważnij hasło przy następnym logowaniu).

15.1.2.3. Zasoby
Ta karta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy jest włączona ochrona IBS. Opis ochrony IBS znajduje
się w sekcji 15.3 Ochrona IBS (instance based security).
Opcje wyświetlane na tej karcie definiują domyślne poziomy dostępu i udostępniania dla typu
obiektu, grupy oraz dla dokumentu utworzonego lub importowanego przez użytkownika. Wartości
te można nadpisać ręcznie dla każdego dokumentu lub w trakcie importowania.
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Kliknięcie strzałki skierowanej w dół spowoduje otwarcie listy wszystkich grup, do których należy
użytkownik, z uwzględnieniem grupy Common (Wspólna). Aby skonfigurować dostęp do grupy,
kliknij ją i wybierz z menu rozwijanego jedną z następujących opcji: no value (brak wartości), read
(odczyt), read/write (odczyt/zapis), read/write/delete (odczyt/zapis/usuwanie).
Jeśli na przykład wartość dla mieszanin to read/write/delete (odczyt/zapis/usuwanie) dla grupy o
nazwie group1, domyślnie użytkownicy należący do tej grupy mają możliwość odczytu, zapisu i
usuwania wszystkich mieszanin utworzonych przez użytkownika. Taki wybór pokazany jest na
poniższym rysunku.
Rys. 63:

Zasoby dla użytkownika

15.1.2.4. Administration (Administracja)
Różne zdefiniowane właściwości użytkownika mają wpływ na dostęp do danych, funkcji i samego
użytkownika.
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General (Ogólne)

Wartość Locked (Zablokowany) oznacza, że maksymalna próba logowań dla użytkownika została
przekroczona. Wartość limitu ustawia się w menu File / Administrative tools / Administration /
Security policy (Plik / Narzędzia administracyjne / Administracja / Polityka bezpieczeństwa).
Domyślna wartość to trzy. Aby odblokować użytkownika, usuń zaznaczenie tego pola. Zmiany są
wprowadzane w życie tuż po zapisaniu.
Wartość Suspended (Zawieszone) może być używana jako ręczna metoda zapobiegania
dostępowi do konta użytkownika, niezależnie od przyczyny. Jeśli pole jest zaznaczone, nikt nie
może się zalogować na to konto użytkownika. Aby anulować zawieszenie, usuń zaznaczenie tego
pola. Zmiany są wprowadzane w życie tuż po zapisaniu.
Wartość Expired (Nieważne) oznacza, ze nikt nie logował się na konto użytkownika przez liczbę
dni ustawioną w polu File / Administrative tools / Administration / Security policy / Automatic expiry
of unused accounts after x days (Plik / Narzędzia administracyjne / Administracja / Polityka
bezpieczeństwa / Automatycznie unieważnianie nieużywanych kont po X dniach). Domyślna
wartość to sześćdziesiąt. Aby anulować unieważnienie, usuń zaznaczenie tego pola. Zmiany są
wprowadzane w życie tuż po zapisaniu.
Pole last log in date (data ostatniego logowania) zawiera datę ostatniego logowania na konto
użytkownika.
Pole Last log in location (Miejsce ostatniego logowania) pokazuje adres IP komputera, z którego
nastąpiło ostatnie logowanie na konto użytkownika. W przypadku instalacji dla komputera
osobistego wartość ta będzie wartością hosta lokalnego (127.0.0.1.).
Pole Remarks (Uwagi) jest polem tekstu dowolnego, w którym można w menadżerze
użytkowników robić notatki na temat użytkowników. Może zawierać do 32 768 znaków.
15.1.2.4.2.

Role (Rola)

Pole to służy do określania ról użytkowników. Użytkownik musi mieć co najmniej jedną rolę.
Domyślnie nowy użytkownik otrzymuje wbudowaną rolę Read-only (Tylko odczyt). Wbudowane
role są opisane w sekcji Role. Jeśli użytkownik ma więcej niż jedną rolę, jego uprawnienia się
sumują. Jeśli na przykład użytkownik ma jedną rolę, która umożliwia tylko odczyt danego obiektu, i
drugą rolę, która zezwala na usuwanie tego samego obiektu, może ten typ obiektu wyświetlać i
usuwać.
15.1.2.4.3.

Group (Grupa)

Ta karta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy jest włączona ochrona IBS. Opis ochrony IBS znajduje
się w sekcji 15.3 Ochrona IBS (instance based security).
Pole to jest używane do dodawania i usuwania użytkowników z grup. Można to zrobić również przy
użyciu funkcji Group manager (Menedżer grup) na karcie Group (Grupa). Użytkownik może nie
należeć do żadnej grupy. Aby uzyskać więcej informacji na temat grup, zapoznaj się z sekcją
dotyczącą ochrony IBS.
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Legal entity (Podmiot prawny)

Użytkownik musi być powiązany z przynajmniej jednym podmiotem prawnym. Podmiot prawny
można utworzyć w aplikacji IUCLID 6 lub zaimportować. Aplikacja IUCLID 6 ma wbudowany
podmiot prawny o nazwie Predefined Legal entity (Predefiniowany podmiot prawny). Obiekt ten
umożliwia rozpoczęcie użytkowania, lecz ze względów prawnych zalecane jest używanie podmiotu
prawnego dostosowanego do konkretnych potrzeb.
Menedżer użytkowników może przeglądać i przypisywać użytkownikom jedynie podmioty prawne
połączone ze swoim własnym kontem użytkownika. Dlatego jest możliwe, że z kontem
użytkownika będzie powiązany podmiot prawny, którego dany menadżer użytkowników nie będzie
widział w danych konta tego użytkownika.

15.1.2.5. Export users (Eksportuj użytkowników)
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich użytkowników są zapisywane w pojedynczym pliku
tekstowym. Wyeksportowany plik można zaimportować do dowolnego systemu IUCLID 6. Taki
mechanizm umożliwia przenoszenie użytkowników między różnymi instancjami programu IUCLID
6.
Funkcja ta jest dostępna w menu głównym File / User management (Plik / Zarządzanie
użytkownikami). Otwiera się okno wyskakujące z liczbą użytkowników, którzy mają zostać
wyeksportowani, jak to pokazano poniżej:
Rys. 64:

Okno wyskakujące eksportowania użytkowników

Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby rozpocząć eksportowanie. Eksportowanie jest wykonywane
w tle. Ikona zadań w tle znajdująca się w prawym dolnym rogu interfejsu będzie migać. Kliknij
ikonę, aby otworzyć listę zadań, jak pokazano poniżej:
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Otwieranie listy zadań w tle

Rys. 66:

Lista zadań w tle
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Ostatnie zadanie znajduje się na górze listy. Po zakończeniu zadania pod paskiem postępu
zostanie wyświetlony komunikat informujący, czy zakończyło się pomyślnie. Jeśli eksportowanie
zakończyło się pomyślnie, kliknij dwukrotnie pasek postępu, aby otworzyć okno, z którego można
pobrać plik, jak pokazano poniżej. Podsumowanie zawiera informacje o tym, co wydarzyło się w
trakcie zadania.
Rys. 67:

Podsumowanie zadania eksportowania zakończonego powodzeniem

Jeśli eksportowanie nie powiodło się, zostanie wyświetlony komunikat z informacją o przyczynie
niepowodzenia, w części [2] podsumowania.
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Wyeksportowany plik jest zwykłym plikiem tekstowym. Rozszerzenie pliku to csv, aby uprościć
jego obsługę w arkuszach kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel. W każdym wierszu jest
wyświetlany jeden użytkownik. Pola są oddzielone średnikami „;”, a wartości są ujęte w podwójne
cudzysłowy. Pierwszy wiersz zawiera nagłówki. Pola opisane są w poniższej tabeli. Pola
oznaczone gwiazdką * muszą zawierać wartość. Super użytkownik nie jest eksportowany.
Tabela 2: Pola w pliku tekstowym dla funkcji Import users (Importuj użytkowników)

Nagłówek

Opis

Username*
(Nazwa
użytkownika*)

Wartość używana do identyfikowania użytkownika, na którego konto dane
są importowane. Wartość jest wymagana dla każdego wiersza. Wartość
musi być unikatowa w obrębie bazy danych.

Last Name*
(Nazwisko*)

Tekst dowolny o maksymalnej długości 255 znaków.

First Name*
(Imię*)

Tekst dowolny o maksymalnej długości 255 znaków.

Suspended
(Zawieszony)

Wartość pola Suspended (Zawieszony). Służy do zawieszania i
anulowania zawieszenia istniejących użytkowników. [ yes | 1 | true | no | 0
| false ]

Remarks
(Uwagi)

Tekst dowolny o maksymalnej długości 32 768 znaków.

Roles*
(Role*)

Nazwy ról użytkownika przypisanych do konta. Wartości muszą istnieć w
bazie danych przed importowaniem. Całe pole zaczyna się i kończy
cudzysłowem i można w nim umieścić wiele wartości oddzielonych
średnikami.

LEOs*
(identyfikatory
podmiotów
prawnych*)

Identyfikatory UUID dla identyfikatorów LEO przypisanych do
użytkowników. Wartości muszą istnieć w bazie danych przed
importowaniem. Całe pole zaczyna się i kończy cudzysłowem i można w
nim umieścić wiele wartości oddzielonych średnikami.

Groups*
(Grupy*)

Nazwy grup użytkownika przypisanych do konta. Wartości muszą istnieć w
bazie danych przed importowaniem. Całe pole zaczyna się i kończy
cudzysłowem i można w nim umieścić wiele wartości oddzielonych
średnikami.

Delete (Usuń)

Usunięcie istniejącego użytkownika podczas importowania. [ yes | 1 | true |
no | 0 | false ]

E-mail (Adres
e-mail)

Adres e-mail powiązany z użytkownikiem.

Contact
(Kontakt)

Identyfikator UUID kontaktu przypisanego do użytkownika. Wartości
muszą istnieć w bazie danych przed importowaniem.

Poniżej znajduje się przykład pliku zawierającego dane dla trzech użytkowników.
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Username;Last name;First name;Suspended;Remarks;Roles;LEOs;Groups;Delete;Email;Contact
"admin";"Admin";"Anne";"No";"";"Read-only";"a4569f8e-a856-4520-82cc9e76e6a46347";"Common";"No";"";"";

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

15.1.2.6. Download empty users csv (Pobierz pusty plik users.csv)
Ta funkcja dostarcza szablonu do masowego tworzenia nowych użytkowników. Szablon jest
plikiem tekstowym eksportowanym z aplikacji IUCLID 6. Plik zawiera tylko nagłówki opisane w
poprzedniej sekcji. Szczegółowe informacje dotyczące użytkowników są wprowadzane do pliku
tekstowego, który jest następnie importowany, jak to opisano w następnej sekcji.
Funkcja ta dostępna jest z menu głównego File / User management (Plik / Zarządzanie
użytkownikami). Nie wiąże się z pracą w tle.

15.1.2.7. Import users (Importuj użytkowników)
Dane dla użytkowników mogą być zaimportowane do programu IUCLID 6 z pliku w tym samym
formacie, co opisany w sekcji 15.1.2.5 Export users (Eksportuj użytkowników). Jeśli użytkownik już
istnieje, zgodnie z wartością pola Username (Nazwa użytkownika), dane w aplikacji IUCLID 6 są
nadpisywane przez dane z importowanego pliku. Jeśli użytkownik jeszcze nie istnieje, jest
tworzony przy użyciu danych z pliku. Funkcję tę można wykorzystać do utworzenia wielu
użytkowników w jednej operacji.
Ta funkcja jest dostępna z menu głównego File / User management (Plik / Zarządzanie
użytkownikami). Otwiera się okno wyskakujące,, w którym można wybrać plik do zaimportowania,
jak pokazano poniżej.
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Okno wyskakujące do importowania użytkowników

Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby rozpocząć importowanie. Importowanie jest wykonywane w
tle. Ikona zadań w tle będzie migać w prawym dolnym rogu interfejsu. Kliknij ikonę koła, aby
otworzyć listę zadań, jak pokazano poniżej:
Rys. 69:

Otwieranie listy zadań w tle

Rys. 70:

Lista zadań w tle

Ostatnie zadanie znajduje się na górze listy. Po zakończeniu zadania pod paskiem postępu
zostanie wyświetlony komunikat informujący, czy zakończyło się pomyślnie. Jeśli importowanie
zakończy się powodzeniem, po dwukrotnym kliknięciu paska postępu można zobaczyć
podsumowanie importu plików, jak pokazano w poniższym przykładzie.
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Przykład podsumowania importu zakończonego powodzeniem

Sekcje 2, 3 i 4 powyżej pokazują liczbę użytkowników, na których importowanie miało wpływ, dla
wszystkich możliwych procesów.
Numer [2] to liczba nowo utworzonych użytkowników.
Numer [3] to liczba użytkowników istniejących wcześniej. Są oni uwzględniani nawet wtedy, gdy
wszystkie nowo zaimportowane wartości danych są identyczne z istniejącymi.
Numer [4] to liczba użytkowników, którzy zostali całkowicie usunięci, bo wartość pola Delete
(Usuń) wynosi 1, yes (tak) lub true (prawda).
Jeśli import zakończy się pomyślnie, zalecamy sprawdzenie wyników w oknie User management
(Zarządzanie użytkownikami).
Jeśli zadanie w tle zakończyło się niepowodzeniem, kliknij dwukrotnie pasek postępu, aby
dowiedzieć się, dlaczego, i zobaczyć podsumowanie. W części [2] powinna znajdować się
informacja, co się stało i dlaczego, jak ta w poniższym przykładzie:

iuclid_functionalities_pl.docx

Funkcje UCLID 6

Rys. 72:

Strona | 79

Przykład podsumowania importu zakończonego niepowodzeniem

W powyższym przykładzie jeden z identyfikatorów (UUID) podmiotu prawnego nie został
znaleziony w bazie programu IUCLID 6. Identyfikator (UUID) jest wyświetlany, aby można było go
porównać z identyfikatorami z instalacji. Jeśli komunikat o błędzie jest ogólnym komunikatem
dotyczącym formatowania danych, sprawdź format pliku, jak to opisano w sekcji 15.1.2.5 Export
users (Eksportuj użytkowników).
Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy, nastąpi przerwanie procesu importowania, a dane użytkownika
nie zostaną częściowo zaimportowane. Jest to celowe, chodzi o to, aby uniknąć uszkodzenia
wrażliwych danych osobowych.

15.2. Role (Rola)
Rola to zbiór uprawnień użytkownika, które kontrolują dostęp do funkcji i danych w programie
IUCLID 6. Użytkownik może mieć więcej niż jedną rolę. Jeśli tak jest, uprawnienia się sumują. Jeśli
na przykład użytkownik ma dwie role, z których jedna uprawnia go do drukowania, a druga nie,
użytkownik będzie miał uprawnienia do drukowania.

15.2.1. General (Ogólne)
Role (Rola) jest nazwą roli używaną do identyfikowania jej w systemie. Może zawierać do 255
znaków.
Role description (Opis roli) to pole tekstu dowolnego, w którym można udokumentować cel roli.
Może zawierać do 2 000 znaków.
Pole Assigned users (Przypisani użytkownicy) zawiera użytkowników, którzy mają wybraną rolę i
umożliwia dodanie roli do użytkowników za pomocą przycisku Add (Dodaj) i Remove (Usuń). Role
można przypisywać również poszczególnym użytkownikom, na karcie Administration
(Administracja) danego użytkownika.
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15.2.2. Permissions (Uprawnienia)
Tutaj definiuje się poziom dostępu do funkcji, które wpływają bezpośrednio na obiekty.

15.2.2.1. Access to operations (Dostęp do działań)
Kontrolę dostępu do funkcji Print (Drukuj), Export (Eksportuj) oraz Import (Importuj) ustawia się
globalnie dla wszystkich obiektów – należy zaznaczyć odpowiednie pole.

15.2.2.2. Access to entities and inventories (Dostęp do obiektów i wykazów)
Tutaj określa się dostęp do typów obiektów, na przykład do wszystkich mieszanin. Kliknięcie w
polu powoduje otwarcie menu rozwijanego z możliwymi typami dostępu: no access, read,
read/write, read/write/delete.
Jeśli jest wykorzystywana ochrona IBS, należy również zapewnić dostęp na podstawie własności
lub współużytkowania w obrębie grupy.

15.2.2.3. System administration and configuration (Administracja i konfiguracja systemu)
15.2.2.3.1.

Manage roles (Zarządzanie rolami)

Tutaj definiuje się dostęp do obiektu Role (Rola). Kliknięcie w polu powoduje otwarcie menu
rozwijanego z możliwymi typami dostępu: no access (brak dostępu), read (odczyt), read/write
(odczyt/zapis), read/write/delete (odczyt/zapis/usuwanie).

15.2.2.4. User management (Zarządzanie użytkownikami)
Tutaj określa się poziom dostępu do funkcji, które wpływają bezpośrednio na użytkowników.
15.2.2.4.1.

Manage users (Zarządzaj użytkownikami)

Tutaj definiuje się dostęp do obiektu User (Użytkownik). Kliknięcie w polu powoduje otwarcie menu
rozwijanego z możliwymi typami dostępu: no access (brak dostępu), read (odczyt), read/write
(odczyt/zapis), read/write/delete (odczyt/zapis/usuwanie).
15.2.2.4.2.

Assign Legal entities to users (Przypisz do użytkownika podmioty prawne)

To uprawnienie umożliwia użytkownikowi przypisanie podmiotu prawnego do użytkownika.
Użytkownik może przypisywać tylko podmioty prawne, które zostały wcześniej przydzielone jemu.
Pamiętaj, że aby przypisać podmiot prawny, użytkownik musi mieć uprawnienie do zapisu na tym
koncie.
15.2.2.4.3.

Assign Roles to users (Przypisz role do użytkowników)

To uprawnienie umożliwia dodawanie ról do użytkowników.
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Remove Roles from users (Usuwaj role użytkowników)

To uprawnienie pozwala na usuwanie ról użytkowników.

15.2.2.5. Zarządzanie ochroną IBS
Te pola wyświetlane są tylko wtedy, gdy jest włączona ochrona IBS.
15.2.2.5.1.

Manage Groups (Zarządzaj grupami)

Tutaj definiuje się dostęp do obiektu Group (Grupa). Kliknięcie pola otwiera menu rozwijane z
możliwymi typami dostępu: no access (brak dostępu), read (odczyt), read/write (odczyt/zapis),
read/write/delete (odczyt/zapis/usuwanie).
15.2.2.5.2.

Assign users to groups (Przydzielaj użytkowników do grup)

To uprawnienie umożliwia zmianę członkostwa w grupie.
15.2.2.5.3.

Manage private groups (Zarządzaj prywatnymi grupami)

To uprawnienie umożliwia zmianę właściciela dokumentu.

15.2.3. Data access (Dostęp do danych)
Tutaj można kontrolować, na poziomie sekcji, dostęp do danych w obiektach typu Substance
(Substancja). Sekcje są wyświetlane w domyślnej strukturze drzewa. Prawa dostępu mogą być
ustawione na jedną z następujących wartości: no access (brak dostępu), read (odczyt), read/write
(odczyt/zapis) lub read/write/delete (odczyt/zapis/usuwanie). Dla nowo utworzonej roli poziom
dostępu domyślnie jest ustawiony na no access (brak dostępu) dla wszystkich sekcji. Uprawnienia
można ustawić dla wszystkich sekcji jednocześnie lub dla poszczególnych sekcji. Aby ustawić dla
wszystkich punktów ten sam poziom dostępu, wybierz wartość z menu rozwijanego i kliknij opcję
Apply to all (Zastosuj dla wszystkich), jak to pokazano poniżej:
Rys. 73: Zmiana uprawnień dostępu do wszystkich sekcji dla Roli
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Aby ustawić dostęp dla pojedynczej sekcji, kliknij w drzewie prawym przyciskiem myszy sekcję
badania punktu końcowego lub podsumowania badania punktu końcowego i wybierz wartość z
menu rozwijanego. Poniżej pokazano przykład użycia opcji Application for authorisation of uses
(Przypisywanie autoryzacji do użytkowania):
Rys. 74:

Zmiana uprawnień dostępu do pojedynczej sekcji dla roli

Poziom dostępu do poszczególnych sekcji jest oznaczony w drzewie przez dodanie kodu za
nazwą i zmianę koloru nazwy, jak pokazano w poniższej tabeli:
Tabela 3: Oznaczenie uprawnień dostępu do dokumentów

Dostęp

Kolor

Kod

brak dostępu

[n/d]

read (odczyt)

[r/]

read/write
(odczyt/zapis)

[r/w]

read/write/delete
(odczyt/zapis/usuwanie)

[r/w/d]

Uprawnienia zdefiniowane tutaj stosowane są dla wszystkich dokumentów typu Substance
(Substancja). Jeśli wykorzystywana jest ochrona IBS, dostęp do konkretnego dokumentu można
zapewnić, korzystając z własności lub udostępniania w obrębie grupy.

15.2.4. Role wbudowane
Dla wygody użytkowników w programie IUCLID 6 są dostępne role wbudowane. Ról wbudowanych
nie można edytować ani usuwać. Są one opisane poniżej.
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15.2.4.1. System administrator (Administrator systemu)
Nadaje wszystkie możliwe uprawnienia. Przypisanie tej roli powoduje nadanie użytkownikowi takie
same uprawnienia, jak wbudowanemu użytkownikowi SuperUser (super użytkownik).

15.2.4.2. Full access (Pełny dostęp)
Nadaje uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania wszystkich danych, takich jak substancje i
dokumentacja, ale nie do danych administracyjnych

15.2.4.3. Read-only (Tylko odczyt)
Nadaje uprawnienia odczytu dla wszystkich danych, takich jak substancje i dokumentacja, ale nie
do danych administracyjnych.

15.2.4.4. User manager (Menedżer użytkowników)
Ta rola jest dostępna tylko wtedy, gdy program IUCLID 6 jest używany w środowisku wielu
użytkowników i obsługiwany na serwerze. Nadaje tylko uprawnienia zarządzania użytkownikami.
Nie nadaje uprawnień dostępu do innych typów danych, takich jak substancje i dokumentacja.
Jeśli jest włączona ochrona IBS, umożliwia użytkownikowi określanie członkostwa w grupach dla
innych użytkowników. Nie uprawnia do tworzenia grup. Opis ochrony IBS znajduje się w sekcji
15.3 Ochrona IBS (instance based security).

15.2.4.5. Group manager (Menedżer grup)
Ta rola jest dostępna tylko wtedy, gdy jest włączona ochrona IBS. Opis ochrony IBS znajduje się w
sekcji 15.3 Ochrona IBS (instance based security).
Nadaje uprawnienia do tworzenia, modyfikowania i usuwania grup oraz określania członkostwa dla
użytkowników. Obejmuje uprawnienia do zmiany właściciela dla wszystkich dokumentów,
należących do wszystkich członków grupy, do której należy użytkownik z przypisaną tą rolą.
Przypisanie tej roli automatycznie nadaje użytkownikowi funkcję menedżera grupy we wszystkich
grupach, do których należy.

15.3. Ochrona IBS (instance based security)
Ochrona IBS jest przewidziana do użycia tylko z wersją programu IUCLID 6 Server, nie
współpracuje z wersją IUCLID 6 Desktop. Jeśli ochrona IBS nie jest dostępna, a sądzisz, że być
powinna, skontaktuj się z administratorem instancji programu IUCLID 6 Server.
Ochrona IBS zapewnia w obrębie programu IUCLID 6 kontrolę dostępu do poszczególnych
dokumentów każdego użytkownika. Dostęp może być kontrolowany na poziomie użytkownika
przez zapewnienie każdej osobie korzystającej z instancji IUCLID 6 unikatowego konta
użytkownika. W dużych organizacjach z centralną bazą danych programu IUCLID 6, która zawiera
dane przeznaczone do różnych celów, często wymagane jest podzielenie dostępu do danych
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między różne grupy osób. Ochrona IBS udostępnia obiekt Group (Grupa), który jest po prostu
zbiorem użytkowników. Użytkownik może być członkiem więcej niż jednej grupy. Grupy służą do
organizowania dostępu do danych. Służą także do wygodnego nadawania praw dostępu więcej niż
jednemu użytkownikowi w pojedynczym działaniu.
Na przykład jeśli wszyscy członkowie danego zespołu w organizacji potrzebują tego samego
dostępu do podzbioru centralnej bazy danych, każdy z nich może mieć swoje osobiste konto
użytkownika. Użytkownicy są następnie przydzielani do grupy i dane są udostępniane w obrębie tej
grupy.
Poziomy dostępu, które mogą być zastosowane dla dokumentu w ramach ochrony IBS:
No access (Brak dostępu), Read (Odczyt), Read/Write (Odczyt/zapis) lub Read/Write/Delete
(Odczyt/zapis/usuwanie)
Dostęp do dokumentu można uzyskać na cztery sposoby:
1. przy tworzeniu dokumentu na podstawie ustawień w menu Resources (Zasoby), podmenu
User (Użytkownik);
2. przy importowaniu do aplikacji IUCLID 6;
3. ręcznie, przy użyciu funkcji share (udostępnij);
4. poprzez zmianę właściciela.
Cztery wymienione powyżej sposoby są kontrolowane z poziomu różnych punktów interfejsu
programu IUCLID 6, ale wszystkie dają ten sam skutek. Dostęp do konkretnego dokumentu może
być określony przez dowolną kombinację tych rodzajów działań. Funkcje i koncepcje zapewniane
przez ochronę IBS są opisane w kolejnych podsekcjach po tym wprowadzeniu.
Obiekty i funkcje związane z ochroną IBS, takie jak Group (Grupa) i share (udostępnij), są
dostępne tylko wtedy, gdy jest włączona ochrona IBS.
Ochrona IBS oferuje szeroki zakres możliwości, z których, przy wielu instalacjach programu
IUCLID 6, wymagany jest tylko podzbiór. Aby uzyskać oczekiwane wyniki, zalecane jest
udokumentowanie zasad używania ochrony IBS.

15.3.1. Grupa
Group (Grupa) jest obiektem programu IUCLID 6, będącym zbiorem użytkowników. Użytkownik
może być członkiem więcej niż jednej grupy. Jeśli konkretny rodzaj dostępu do dokumentu jest
uwzględniony w danej grupie, wszyscy jej członkowie mogą z niego korzystać. Obiekt Group
(Grupa) może mieć jednego lub większą liczbę menedżerów grupy. W oknie zarządzania grupą
dostępnym w karcie Group (Grupy) znajduje się lista użytkowników ze wskazaniem, czy są to
menedżerowie grupy. Użytkownicy mogą być dodawani i usuwani z grupy za pomocą
odpowiednich przycisków. Użytkownik staje się menedżerem grupy, gdy jest jej członkiem oraz ma
uprawnienia do zarządzania grupą. Na przykład wystarczające uprawnienia są zapewniane przez
wbudowaną rolę: Group manager (Menedżer grupy).
Użytkownik, który ma uprawnienia do zarządzania grupą, automatycznie staje się menedżerem
grupy dla wszystkich grup, których jest członkiem.
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15.3.1.1. Wspólna
Obiekt Common (Wspólny) może być uznany za grupę, do której należą wszyscy użytkownicy. W
tym sensie określenie common (wspólny) ma to samo znaczenie co public (publiczny). W
przeciwieństwie do obiektu Group (Grupa) utworzonego w programie IUCLID 6, który jest z natury
private (prywatny), ponieważ tylko członkowie danej grupy mają dostęp do danych udostępnianych
w ramach tej grupy.

15.3.2. Właściciel
Gdy dokument jest tworzony lub importowany, jego właścicielem zostaje bieżący użytkownik.
Prawa własności można przekazać, ale dokument może mieć tylko jednego właściciela; zobacz
sekcja poniżej: Zmiana właściciela. Do praw własności można uzyskać dostęp za pośrednictwem
interfejsu programu IUCLID 6 tylko wtedy, gdy jest włączona ochrona IBS.
Funkcja wyszukiwania w panelu nawigacji umożliwia filtrowanie wyników wyszukiwania wg
właściciela. Wszystkie wyniki wyszukiwania, których właścicielem jest obecny użytkownik można
obejrzeć wybierając kryterium wyszukiwania Owned by me (Posiadane przeze mnie). Aby
zobaczyć inne dokumenty, wybierz opcję Owned by others (Posiadane przez innych). Pamiętaj,
że wszystkie kryteria określone w funkcji wyszukiwania stosowane są natychmiast.

15.3.2.1. Zmiana właściciela
Prawa własności menedżer grupy może przekazywać tylko w obrębie grupy właściciela. Aby
zmienić właściciela, użytkownik musi mieć przypisaną rolę menedżera grupy lub niestandardową
rolę z przynajmniej następującymi uprawnieniami.

Tabela 4: Uprawnienia menedżera grupy

Pole

Wartość

Access to entities and inventories
(Dostęp do obiektów i wykazów)

Read all
(Odczyt
wszystkiego)

Manage users (Zarządzaj
użytkownikami)

Read
(Odczyt)

Manage Groups (Zarządzaj grupami)

Read
(Odczyt)

Manage private groups (Zarządzaj
prywatnymi grupami)

yes (tak)

Dostęp do opcji zmiany właściciela dokumentu można uzyskać, klikając prawym przyciskiem
myszy zapis dotyczący danego dokumentu w wynikach wyszukiwania. Otworzy się okno, w którym
przedstawione jest udostępnienie dokumentu dla grup oraz nazwa użytkownika, który jest
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właścicielem dokumentu. Aby zmienić właściciela, kliknij ikonę przedstawiającą ogniwa łańcucha,
wyszukaj nowego użytkownika, wybierz go i naciśnij przycisk przypisania.
Prawa własności do więcej niż jednego elementu mogą być zmienione jednym działaniem, jeśli
najpierw zostanie wybranych wiele wpisów. Można to zrobić, używając standardowych metod: shift
+ kliknięcie lub ctrl + kliknięcie.

15.3.3. Udostępnianie
Funkcja Share (Udostępnianie) powoduje ręczne przydzielenie dostępu do dokumentu
użytkownikowi w grupie lub grupach. Wykonanie tej funkcji powoduje zastąpienie wszelkich praw
dostępu określonych w momencie tworzenia lub importowania dokumentu. Funkcja udostępniania
umożliwia przypisanie do dokumentu jednego z następujących stanów dla każdej grupy:
Not shared (Nieudostępniony), Read (Odczyt), Read/Write (Odczyt/zapis) lub Read/Write/Delete
(Odczyt/zapis/usuwanie)
Dokument może być udostępniony przez swojego właściciela oraz każdego menedżera grupy
dowolnej grupie, do której należy właściciel. Udostępnianie może być wykonane dla grupy
Common (Wspólna), do której należą wszyscy użytkownicy.
Do opcji udostępniania dokumentu można uzyskać dostęp, klikając prawym przyciskiem myszy
zapis dotyczący dokumentu w wynikach wyszukiwania. Udostępnić za pomocą kliknięcia prawym
przyciskiem myszy można tylko jeden obiektu jednocześnie.
Okno opcji udostępniania zawiera tabelę z dwoma kolumnami, Group (Grupa) i Permissions
(Uprawnienia). W kolumnie Group (Grupa) znajduje się lista grup, do których dostęp ma
udostępniający je użytkownik. W kolumnie Permissions (Uprawnienia) jest określony dostęp dla
każdej z grup. Aby zmienić prawa dostępu dla każdej z grup, kliknij w kolumnie Permissions
(Uprawnienia) obok wymaganej grupy. Wybierz jeden z czterech możliwych poziomów dostępu.
Dokument tworzony przez użytkownika dziedziczy prawa dostępu określone dla użytkownika w
sekcji User / Resources (Użytkownik / Zasoby) programu IUCLID 6. Gdy dokument jest
importowany, użytkownik może wybrać nadpisanie domyślnych ustawień w trakcie procesu
importowania. Na przykład jeśli domyślne ustawienia zasobów nie zapewniają wymaganego
poziomu dostępu do dokumentu dla konkretnej grupy, dostęp może zostać zmieniony ręcznie przy
użyciu funkcji udostępniania.
Jeśli użytkownik ma dostęp do dokumentu tylko dlatego, że został on udostępniony, nie może
przekazać dalej tych praw dostępu.

15.3.4. Ćwiczenie dotyczące ochrony IBS
Następujące ćwiczenie zapewnia krótkie, praktyczne wprowadzenie do ochrony IBS. Jeśli
koncepcje i terminologia IBS nie są dla Ciebie jasne, spróbuj wykonać to ćwiczenie.
Wymagania:
Upewnij się, że ochrona IBS jest aktywna. Zaloguj się jako super użytkownik. Utwórz dwie grupy o
nazwach: grupa 1 i grupa 2. Utwórz czterech nowych użytkowników o nazwach: użytkownik A,
użytkownik B, użytkownik C i użytkownik D. Ustaw właściwości użytkowników, jak pokazano w
iuclid_functionalities_pl.docx
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poniższej tabeli. Upewnij się, że wszyscy czterej użytkownicy należą do tego samego obiektu
Legal entity (Podmiot prawny). W karcie Resources (Zasoby) zignoruj domyślne wartości w polach
Literature references (Odnośnik do literatury) oraz Import. Dla obiektów Substance (Substancja)
wstaw wartości pokazane poniżej.
Tabela 5: Ćwiczenie dotyczące ochrony IBS – właściwości użytkowników

Użytkownik Rola

Grupa

Podmiot prawny

Zasoby \ Substancje

użytkownik
A

Pełny
dostęp

grupa 1

<tak samo jak inni
użytkownicy>

grupa 1 (rwd –
read/write/delete –
odczyt/zapis/usuwanie)

użytkownik
B

Pełny
dostęp

grupa 1

<tak samo jak inni
użytkownicy>

Common (rwd), grupa 1
(rwd)

użytkownik
C

Pełny
dostęp

grupa 2

<tak samo jak inni
użytkownicy>

grupa 2 (rwd)

użytkownik
D

Pełny
dostęp

<tak samo jak inni
użytkownicy>

W następujących ćwiczeniach znajdź prawa dostępu użytkowników logując się jako odpowiedni
użytkownik i próbując odczytywać, zapisywać i usuwać dokumenty w interfejsie, na przykład:
Substance (Substancja) i Dossier (Dokumentacja).
działanie 1: użytkownik A tworzy dokument Substancja 1, a następnie na jego podstawie
Dokumentacja 1.
wynik 1: Przyznane zostały następujące prawa dostępu.
Tabela 6: Ćwiczenie dotyczące ochrony IBS – wynik 1

Użytkownik Substancja
1

Dokumentacja Komentarz
1

użytkownik
A

(rwd)

(rwd)

użytkownik
B

(rwd)

użytkownik
iuclid_functionalities_pl.docx

Użytkownik A tworzy oba dokumenty, dlatego
jest ich właścicielem. Prawa własności
zapewniają pełny dostęp.
Użytkownik B należy do grupy 1. Ustawienia w
menu Resources / Substance (Zasoby /
Substancja) dla użytkownika A powodują, że
gdy tworzy on obiekt Substance (Substancja),
wszyscy członkowie grupy 1 automatycznie
otrzymują uprawnienia do jego
odczytu/zapisu/usuwania (rwd). Żadne
uprawnienia nie są przyznawane obiektowi
Dossiers (Dokumentacja).
W menu Resources (Zasoby) brak ustawień dla
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Użytkownik Substancja
1

Dokumentacja Komentarz
1

C

użytkownika A, które automatycznie nadają
prawa dostępu użytkownikowi C do obiektów
Substance (Substancja) lub Dossier
(Dokumentacja).

użytkownik
D

W menu Resources (Zasoby) dla użytkownika A
nie występują ustawienia, które automatycznie
nadają prawa dostępu użytkownikowi D do
obiektów Substance (Substancja) lub Dossier
(Dokumentacja).

działanie 2: użytkownik B tworzy dokument Substancja 2, a następnie na jego podstawie
Dokumentacja 2.
wynik 2: Przyznane zostały następujące prawa dostępu.
Tabela 7: Ćwiczenie dotyczące ochrony IBS – wynik 2

Użytkownik Substancja
2

Dokumentacja Komentarz
2

użytkownik
A

(rwd)

użytkownik
B

(rwd)

użytkownik
C

(rwd)

Ustawienie Common(rwd) (Wspólny (rwd)) w
menu Resources / Substance (Zasoby /
Substancja) dla użytkownika B powoduje, że
gdy użytkownik B tworzy obiekt Substance
(Substancję), wszyscy użytkownicy
automatycznie otrzymują uprawnienia do jego
odczytu/zapisu/usuwania (rwd). Żadne
uprawnienia nie są przyznawane dla obiektów
Dossier (Dokumentacja).

użytkownik

(rwd)

Ustawienie Common(rwd) (Wspólny (rwd)) w
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Użytkownik A należy do grupy 1. Ustawienia w
menu Resources / Substance (Zasoby /
Substancja) dla użytkownika B powodują, że
gdy użytkownik tworzy obiekt Substance
(Substancja), wszyscy członkowie grupy 1
automatycznie otrzymują uprawnienia do jego
odczytu/zapisu/usuwania (rwd). Żadne
uprawnienia nie są przyznawane dla obiektów
Dossier (Dokumentacja).
(rwd)

Użytkownik B tworzy oba dokumenty, dlatego
jest ich właścicielem. Prawa własności
zapewniają pełny dostęp.
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D

menu Resources / Substance (Zasoby /
Substancja) dla użytkownika B powoduje, że
gdy użytkownik B tworzy obiekt Substance
(Substancja), wszyscy użytkownicy
automatycznie otrzymują uprawnienia do jego
odczytu/zapisu/usuwania (rwd). Żadne
uprawnienia nie są przyznawane dla obiektów
Dossier (Dokumentacja).

działanie 3: użytkownik A sprawdza, klikając prawym przyciskiem myszy zapisy na liście wyników
wyszukiwania w panelu nawigacyjnym, które substancje mogą być udostępniane.
wynik 3: Możliwe opcje udostępniania są pokazane poniżej.
Tabela 8: Ćwiczenie dotyczące ochrony IBS – wynik 3

Substancja

Grupy,
Uprawnienia
Komentarz
których
związane z
dotyczy
udostępnianiem
udostępnianie

Substancja
1

grupa 1

(rwd)

Użytkownik A jest właścicielem substancji 1.
Użytkownik A należy do grupy 1. W związku z
tym użytkownik A może edytować uprawnienia
dla grupy 1. Uprawnienia do zmiany tych
uprawnień umożliwiają udostępnianie
dokumentu.
Uprawnienia są skonfigurowane na
odczyt/zapis/usuwanie (rwd), ponieważ
ustawienia w menu Resources / Substance
Zasoby / Substancja dla użytkownika A
oznaczają, że gdy użytkownik A tworzy obiekt
Substance (Substancja), wszyscy członkowie
grupy 1 automatycznie otrzymują uprawnienia
do jego odczytu/zapisu/usuwania (rwd).

Common
(Wspólna)

Użytkownik A jest właścicielem substancji 1.
Wszyscy użytkownicy są członkami grupy
Common (Wspólna). W związku z tym
użytkownik A może edytować uprawnienia dla
grupy Common (Wspólna). Uprawnienia do
zmiany tych uprawnień umożliwiają
udostępnianie dokumentu.
Brak uprawnień, ponieważ ustawienia w menu
Resources / Substance (Zasoby / Substancja)
dla użytkownika A powodują, że gdy
użytkownik A tworzy obiekt Substance
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(Substancja), nie wszyscy użytkownicy
automatycznie otrzymują uprawnienia do jego
odczytu/zapisu/usuwania (rwd).
Substancja
2

Udostępnianie nie jest możliwe, ponieważ
użytkownik A nie jest właścicielem substancji
2.

działanie 4: Użytkownik B sprawdza, klikając prawym przyciskiem myszy, które substancje mogą
być udostępniane.
wynik 4: Możliwe opcje udostępniania są pokazane poniżej.
Tabela 9: Ćwiczenie dotyczące ochrony IBS – wynik 4

Substancja

Grupy,
Uprawnienia
Komentarz
których
związane z
dotyczy
udostępnianiem
udostępnianie

Substancja
1
Substancja
2

Udostępnianie nie jest możliwe, ponieważ
użytkownik B nie jest właścicielem substancji
1.
grupa 1

(rwd)

Użytkownik B jest właścicielem substancji 2.
Użytkownik B należy do grupy 1. W związku z
tym użytkownik B może edytować uprawnienia
dla grupy 1. Uprawnienia do zmiany tych
uprawnień umożliwiają udostępnianie
dokumentu.
Uprawnienia skonfigurowane są na rwd,
ponieważ ustawienia w menu Resources /
Substance (Zasoby / Substancja) dla
użytkownika A oznaczają, że kiedy użytkownik
B tworzy substancję, wszyscy członkowie
grupy 1 automatycznie otrzymują do niej
uprawnienia rwd.

Common
(Wspólna)

(rwd)

użytkownik B jest właścicielem substancji 2.
Wszyscy użytkownicy są członkami grupy
Common (Wspólna). Dlatego użytkownik B
może edytować uprawnienia dla grupy
Common (Wspólna). Uprawnienia do zmiany
tych uprawnień umożliwiają udostępnianie
dokumentu.
Uprawnienia są skonfigurowane na
odczyt/zapis/usuwanie (rwd), ponieważ
ustawienia w menu Resources / Substance
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Substancja

Grupy,
Uprawnienia
Komentarz
których
związane z
dotyczy
udostępnianiem
udostępnianie
(Zasoby / Substancja) dla użytkownika B
oznaczają, że gdy użytkownik B tworzy obiekt
Substance (Substancja), wszyscy użytkownicy
automatycznie otrzymują uprawnienia do jego
odczytu/zapisu/usuwania (rwd).

działanie 5: Wyloguj się Zaloguj się jako super użytkownik. Zmień właściciela substancji 1 z
użytkownika A na użytkownika B. Prawa własności dla dokumentu można zmienić, klikając
prawym przyciskiem wpis dla dokumentu w oknie wyszukiwania i wybierając opcję Change
ownership (Zmiana właściciela). Wyloguj się Zaloguj się jako użytkownik A. Sprawdź, co może być
udostępnione.
wynik 5: Ani substancja 1, ani substancja 2 nie mogą być udostępnione. Jest tak, ponieważ
użytkownik A nie jest właścicielem żadnej z tych substancji. Dokumentacja 1 może być
udostępniana, ponieważ użytkownik A wciąż jest jej właścicielem.
działanie 6: Wyloguj się Zaloguj się jako użytkownik B. Sprawdź, które substancje mogą być
udostępniane.
wynik 6: Substancja 1, substancja 2 oraz dokumentacja 2 mogą być udostępniane, ponieważ
użytkownik B jest ich właścicielem.
działanie 7: użytkownik B udostępnia substancję 2 w grupie Common (do odczytu – r). Aby tak
zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy wpis dla dokumentu w oknie wyszukiwania i wybierz
opcję Share (Udostępnij). W wyświetlonej tabeli, w wierszu z wartością dla Groups (Grupy) równą
Common (Wspólny), kliknij w polu Permissions (Uprawnienia) i wybierz wartość Read (Odczyt).
wynik 7: Jakie prawa dostępu do substancji 1 mają użytkownicy?
Tabela 10: Ćwiczenie dotyczące ochrony IBS – wynik 7

Użytkownik Dostęp

Komentarz

użytkownik
A

(rwd)

Użytkownik A nie jest właścicielem substancji 1, więc
nie może jej udostępniać, ale ma uprawnienia do
odczytu/zapisu/usuwania (rwd), ponieważ należy on do
grupy 1.

użytkownik
B

(rwd),
Użytkownik B jest właścicielem substancji 1. Prawa
udostępnianie własności zapewniają pełny dostęp wraz z możliwością
udostępniania.
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użytkownik
C

(r)

Poprzednio użytkownik C nie miał praw dostępu, ale
teraz może on przynajmniej odczytać dokument,
ponieważ wszyscy użytkownicy otrzymali takie
uprawnienia w ramach ćwiczenia.

użytkownik
D

(r)

Poprzednio użytkownik D nie miał praw dostępu, ale
teraz może on przynajmniej odczytać dokument,
ponieważ wszyscy użytkownicy otrzymali takie prawa w
ramach ćwiczenia.

działanie 8: Wyloguj się Zaloguj się jako super użytkownik. Dodaj użytkownika D do grupy 1.
wynik 8: użytkownik D otrzymuje dostęp do odczytu/zapisu/usuwania (rwd) substancji 1, ponieważ
mają go wszyscy członkowie grupy 1. Nie ma innych zmian.
działanie 9: Wyloguj się i zaloguj jako użytkownik B. Usuń wszelkie udostępnianie dla substancji
2.
wynik 9: Użytkownik A, użytkownik C i użytkownik D nie mogą zobaczyć substancji 2 w swoim
interfejsie użytkownika, ale użytkownik B ją widzi. Użytkownik B zachowuje pełny dostęp i wciąż
może udostępniać dokument.

16. Importowanie
Aplikacja IUCLID 6 umożliwia importowanie jednego lub większej liczby następujących plików do
programu IUCLID: Dossiers (Dokumentacja), Substances (Substancje), Mixtures (Mieszaniny),
Templates (Szablony), Categories (Kategorie), Legal entities (Podmioty prawne), Legal entity sites
(Lokalizacje podmiotów prawnych), Reference substances (Substancje wzorcowe), Annotations
(Adnotacje), Contacts (Kontakty), Literature references (Odnośniki do literatury), Attachments
(Załączniki) oraz Test materials (Materiały testowe). Możesz importować te pliki w celu wymiany
danych między różnymi instalacjami programu IUCLID oraz importować poprzednio
wyeksportowane dane z powrotem do programu IUCLID.

16.1. Ważne informacje dotyczące importowania
W kwestii importowania plików do programu IUCLID 6, należy mieć na uwadze, że:
5. Można importować tylko pliki z rozszerzeniami .i6z lub .i5z, które zostały wyeksportowane z
programu IUCLID 6 i najnowszej wersji IUCLID 5 (wersja 5.6), oraz wykazy w plikach z
rozszerzeniem .i6i.
6. Przy importowaniu dwóch lub większej liczby plików, można importować tylko pliki o tym
samym rozszerzeniu (i6z, i5z lub i6i). Jeśli pliki mają różne rozszerzenia, należy importować je
osobno. Dodatkowo podczas importowania pliku i5z, zostanie on automatycznie
skonwertowany do formatu programu IUCLID 6 z rozszerzeniem i6z.
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7. W przypadku plików i5z można importować jedynie rozpakowane pliki i5z, które są plikami
archiwalnymi zawierającymi wszystkie przechowywane zapisy. W przypadku plików i6z, oprócz
opcji importowania całego rozpakowanego pliku, można też wybrać konkretne zapisy w pliku
i6z, które mają być importowane.

16.2. Jak wykonać import
Aby zaimportować jeden lub więcej plików do programu IUCLID 6, kliknij opcję Import w panelu
zadań Tools and administration (Narzędzia i administracja), który znajduje się na stronie głównej
programu IUCLID 6.

Uruchomi to funkcję Import assistant (Asystent importu), która pomaga wykonać proces
importowania. Przeczytaj poniższy krótki poradnik dotyczący korzystania z asystenta
importowania.

16.3. Krok 1 importowania
Po otwarciu asystenta importu wybierz plik lub pliki, które chcesz importować. Możesz to zrobić,
klikając opcję Add files… (Dodaj pliki...) i wybierając z przeglądarki pliki do zaimportowania w
lokalnym środowisku IT. Po wybraniu plików pierwsze pole asystenta importu będzie wypełnione
informacjami o wybranych plikach, za pomocą następujących nagłówków:
1. Pathname (Ścieżka do pliku) – ścieżka do lokalizacji pliku w lokalnym środowisku IT
2. Filename (Nazwa pliku) – pełna nazwa pliku
3. Size (Rozmiar) – rozmiar pliku w bajtach
4. Modified (Zmodyfikowano) – data ostatniej modyfikacji pliku.
Więcej informacji na temat wybranych plików można znaleźć w kartach Content (Zawartość) i
Remarks (Uwagi) poniżej przycisku Add files… (Dodaj pliki...).
Podczas korzystania z asystenta importu można usunąć dowolny plik, zaznaczając na
pomarańczowo pliki przeznaczone do usunięcia i klikając na przycisk Remove (Usuń) znajdujący
się obok przycisku Add files… (Dodaj pliki...). Zauważ, że te pliki, których pola wyboru w kolumnie
Import nie będą zaznaczone, nie zostaną zaimportowane.
Można wybrać konkretne kryteria wskazujące, jak traktować pliki, które mają być zaimportowane,
jeśli w programie IUCLID istnieje już dla danego pliku taki sam uniwersalny unikalny identyfikator
(UUID – Universal Unique Identifier). Są dostępne trzy kryteria do wyboru:
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1. Always (Zawsze) – jeśli zostanie wybrane to kryterium, pliki do zaimportowania zastąpią
wszelkie duplikaty istniejące w programie IUCLID, tzn. wszystkie pliki z tym samym
identyfikatorem UUID, co istniejące dokumenty lub zbiory danych.
2. Never (Nigdy) – po wybraniu tego kryterium żadne istniejące zbiory danych bądź dokumenty w
programie IUCLID, które mają ten sam identyfikator UUID, co pliki importowane, nie zostaną
zaimportowane.
3. If newer than existing (Jeśli nowsze niż istniejące) – jeśli jest wybrane to kryterium, plik
zostanie zaimportowany jedynie wtedy, gdy był modyfikowany później, niż istniejący zbiór
danych lub dokument w programie IUCLID.
Jeśli w programie IUCLID 6 jest uruchomiona ochrona IBS, zostanie wyświetlone pole o nazwie
Default import pool (Domyślna pula importowania). Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony
IBS, zapoznaj się z sekcją 15.3 Ochrona IBS (instance based security). Domyślna pula
importowania może być wykorzystania do nadpisania domyślnych ustawień dostępu dla grupy dla
bieżącego użytkownika. W polu dostępne jest menu rozwijane zawierające opcje odczytu, zapisu i
usuwania<Group name> (R/W/D) (<Nazwa grupy> (R/W/D)) dla każdej grupy, której członkiem
jest bieżący użytkownik. Uwzględnia to grupę o nazwie Common (Wspólny). Na przykład jeśli
domyślny dostęp użytkownika do grupy o nazwie Common (Wspólny) umożliwia tylko odczyt,
dostęp do importowanych danych może być ustawiony na odczyt, zapis i usuwanie po wybraniu
opcji Common (R/W/D) (Wspólny (R/W/D)).
Podczas importowania pliku i6z można zlikwidować zaznaczenie pola o nazwie Skip content
verification (document selection screen) (Pomiń weryfikację zawartości (ekran wyboru
dokumentu)). Jeśli pole nie będzie zaznaczone, można zdefiniować konkretne zapisy w pliku do
zaimportowania (w drugim kroku asystenta importu). Należy pamiętać, że opcja ta nie jest
dostępna przy importowaniu dwóch lub większej liczby plików.

16.4. Krok 2 importowania
W kroku 2 w asystencie importu (dostępnym tylko przy importowaniu pojedynczego pliku i6z)
występują cztery panele z informacjami. Pierwsze dwa panele można edytować i są one
wykorzystywane do określenia, co zachować lub co pominąć w importowanym pliku. Trzeci i
czwarty panel zawierają informacje tylko do odczytu. Panele te są opisane poniżej.
1. Pierwszy panel o nazwie Entities list (Lista obiektów) zawiera wszystkie obiekty wysokiego
poziomu (takie jak podmioty prawne, kontakty, substancje, dokumentacja itp.) istniejące w
pliku. Każdy obiekt jest domyślnie zaznaczony i wybrany do importu. Aby pominąć którekolwiek
z tych obiektów w imporcie, należy zlikwidować zaznaczenie pól wyboru w kolumnie o nazwie
In (Uwzględnij).
2. W drugim panelu, o nazwie References to (Odniesienia do) wyświetlane są zapisy zawarte w
obiekcie wysokiego poziomu. Kliknij dowolny obiekt wysokiego poziomu, aby sprawdzić, jakie
zapisy zawiera. Na przykład w tym panelu zbiór danych dokumentacji lub substancji będzie
zawierać całą sekcję drzewa zapisów. Domyślnie każdy zapis będzie zaznaczony i wybrany do
importu. Aby pominąć konkretny zapis w imporcie, zlikwiduj zaznaczenie pola wyboru obok
niego. Należy pamiętać, że w obiektach z zapisami drzewa sekcji można zlikwidować
zaznaczenia pól wyboru dla wszystkich lub poszczególnych sekcji.
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3. W trzecim panelu o nazwie Referenced from (Odniesienia z) wyświetlane są obiekty lub zapisy,
które są powiązane z obiektem wybranym w pierwszym panelu. Na przykład, kontakt w
pierwszym panelu będzie powiązany z podmiotem prawnym, który także jest wyświetlony w
pierwszym panelu. Podmiot prawny, na który ma to wpływ, można wyświetlić w tym trzecim
panelu. Pokaże to, na jakie obiekty ma wpływ zlikwidowanie zaznaczenia którychkolwiek
obiektów lub zapisów w pierwszym i drugim panelu.
4. W czwartym panelu o nazwie Final outcome (Ostateczny wynik) są wyświetlane obiekty i
zapisy, które zostaną zaimportowane po naciśnięciu przycisku Finish (Zakończ) w oknie
asystenta importu.
W tym momencie można kliknąć przycisk Back (Wstecz), aby zmienić zawartość dowolnych pól w
kroku 1 lub kliknąć przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć import. Należy pamiętać, że po
naciśnięciu przycisku Back (Wstecz), wszelkie zmiany wykonane w kroku 2 asystenta importu nie
zostaną zachowane i konieczne będzie ponowne wykonanie tych zmian.
Kiedy importowanie zostanie zakończone (niezależnie od tego, czy się powiodło), w prawym
dolnym rogu ekranu programu IUCLID 6 pojawi się okno wyskakujące z powiadomieniem. Można
kliknąć to powiadomienie lub migające czerwone kółko, aby wyświetlić Background job console
(Konsolę zadań w tle). Tutaj można sprawdzić, czy importowanie powiodło się, czy nie. Jeśli
chcesz wiedzieć więcej na temat importu, kliknij dwukrotnie czerwony pasek, aby wyświetlić Import
Log (Dziennik importowania).

17. Eksportowanie
Program IUCLID 6 umożliwia użytkownikom eksportowanie następujących obiektów oraz zbiorów
danych lub dokumentów w nich zawartych: podmiot prawny, lokalizacja podmiotu prawnego,
substancja, mieszanina, szablon, kategoria, dokumentacja, substancja wzorcowa, kontakt,
adnotacja. Można eksportować te obiekty i zbiory danych lub dokumenty w nich zawarte za
pomocą funkcji Export assistant (Asystent eksportu) programu IUCLID, która pomaga określić
dane do wyeksportowania. Istnieją dwa sposoby otwarcia asystenta eksportu:
1. za pomocą ikony Bulk export (Eksport masowy) znajdującej się na stronie głównej programu
IUCLID 6

2. lub klikając prawym przyciskiem myszy bezpośrednio zbiór danych lub dokument, który chcesz
wyeksportować.
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Niezależnie od tego, która metoda uruchomienia asystenta eksportu zostanie wybrana,
przeprowadzi on użytkownika przez serię czynności zależnych od typu eksportowanego obiektu
oraz czy jest to eksport pojedynczego, czy wielu obiektów.
Zaletą pierwszej metody jest możliwość masowego eksportu wszystkich dokumentacji, wszystkich
substancji, wszystkich mieszanin, wszystkich kategorii, wszystkich szablonów lub wszystkich
substancji wzorcowych. Można też wyeksportować różne rodzaje zbiorów danych jednocześnie, na
przykład łącząc zbiory danych substancji, mieszanin i substancji wzorcowych. Należy pamiętać, że
za pomocą eksportu masowego można wybrać też pojedyncze zbiory danych lub dokumenty
(zobacz punkt wybór ręczny poniżej).
Zaletą drugiej metody jest możliwość szybkiego wyeksportowania konkretnego zbioru danych lub
dokumentu bezpośrednio z danego miejsca w obiekcie, na przykład pojedynczego zbioru danych
mieszaniny lub pojedynczego zapisu badania punktu końcowego. Należy pamiętać, że można
bezpośrednio zaznaczyć dwa lub większą liczbę zbiorów danych lub dokumentów w obiekcie,
trzymając naciśnięty klawisz Shift lub Ctrl oraz klikając elementy przeznaczone do
wyeksportowania, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy, aby wybrać polecenie Export
(Eksportuj). Nastąpi przejście do pierwszego kroku eksportu masowego.

17.1. Ważne reguły dotyczące eksportowania
Podczas eksportowania danych z programu IUCLID 6 należy pamiętać o kilku ważnych, podanych
poniżej regułach, dotyczących zakresu eksportu:
1. Aby móc eksportować informacje i dane z programu IUCLID, należy być użytkownikiem z
uprawnieniami dostępu do funkcji eksportu (uprawnienia te są dostępne w karcie Permissions
(Uprawnienia) w obiekcie Roles (Role) w menu User management (Zarządzanie
użytkownikami). Jeśli nie masz tych praw dostępu, skontaktuj się z użytkownikiem mającym
uprawnienia administracyjne w programie IUCLID, który jest odpowiedzialny za przypisywanie
praw dostępu innym użytkownikom.
2. Tylko te obiekty, zbiory danych i/lub dokumenty, które bezpośrednio odwołują się do innych
obiektów (są z nimi połączone), na przykład gdy substancja odwołuje się do kontaktu, będą
również eksportowane.
3. Dodatkowo do punktu (a) eksportowanie obiektu, zbioru danych lub dokumentu nie spowoduje
wyeksportowania obiektu, dokumentu lub zbioru danych, który się do niego odnosi lub z którym
jest jedynie niebezpośrednio powiązany. Na przykład podczas eksportowania mieszaniny
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substancja, która jest bezpośrednio powiązana z tą mieszaniną, także zostanie
wyeksportowana, ale nie zostanie wyeksportowana kategoria, która jest połączona z
powiązaną substancją.
4. Podczas eksportowania dokumentu (elastycznego zapisu lub podsumowania), który jest
częścią zbioru danych, jego obiekt nadrzędny (substancja, mieszanina/produkt lub szablon)
jest także eksportowany. Jednak gdy jest eksportowany dokument, żaden inny dokument lub
szablon w tym obiekcie nie zostanie wyeksportowany.
5. Powiązane obiekty mogą być odfiltrowane, ze względu na wymagania bezpieczeństwa lub
zachowanie poufności (które są ustawiane w menu User management (Zarządzanie
użytkownikami) przez użytkownika z wystarczającymi prawami dostępu), niezależnie od tego,
czy obiekt jest wymagany, czy nie.
6. Zapis z wykazu nie może być wyeksportowany samodzielnie; może być eksportowany jedynie
wraz z obiektem, który się do niego odnosi.

17.2. Jak używać asystenta eksportu
Funkcja Export assistant (Asystent eksportu) może być otwarta za pomocą kliknięcia opcji Bulk
export (Eksport masowy) w panelu zadań Tools and administration (Narzędzia i administracja)
na stronie głównej programu IUCLID 6 lub przez bezpośrednie kliknięcie prawym przyciskiem
myszy konkretnych zbiorów danych lub dokumentów, zawartych w obiektach przeznaczonych do
eksportu, a następnie wybranie z menu opcji Export (Eksportuj). Poniżej można znaleźć
wskazówki dotyczące następujących zagadnień:
1. Co zrobić w pierwszym kroku eksportu masowego przy wykorzystaniu asystenta eksportu.
2. Jak wykonać wszystkie pozostałe kroki procesu w asystencie eksportu. Opis jest podzielony na
różne obiekty.
Należy pamiętać, aby określić, jakie dane mają być eksportowane w asystencie eksportu; w wielu
z kroków asystenta eksportu trzeba zlikwidować zaznaczenia danych i informacji, które nie mają
być eksportowane.

17.3. Eksport masowy
Pierwszy krok procesu w asystencie eksportu po uruchomieniu go za pomocą ikony masowego
eksportu dostępnej na stronie głównej programu IUCLID 6 lub bezpośrednim kliknięciu opcji Export
(Eksportuj) służącej do wyeksportowania dwóch lub większej liczby zbiorów danych lub
dokumentów z obiektu, nazywany jest Step 1 – Document selection (Krok 1 – wybór dokumentów).
W tym pierwszym kroku można także:
1. Wybrać, na poziomie obiektu, eksport wszystkich dokumentacji, wszystkich substancji,
wszystkich mieszanin, wszystkich kategorii, wszystkich szablonów lub wszystkich substancji
wzorcowych lub
2. Ręcznie wybrać konkretny zbiór danych/dokument lub wiele zbiorów danych/dokumentów w
obiekcie. Ta opcja zapewnia dodatkową elastyczność wyboru różnych zbiorów danych z

iuclid_functionalities_pl.docx

Funkcje UCLID 6

Strona | 98

różnych obiektów, na przykład zbioru danych zarówno z obiektów będących substancją, jak i
mieszaniną.
W przypadku a) zaznacz odpowiednie pole obok obiektu, który chcesz wyeksportować. W
przypadku b) zaznacz pole obok opcji manual selection (wybór ręczny) i kliknij przycisk Add…
(Dodaj...) znajdujący się poniżej okna wyników Document/Entity (Dokument/Obiekt). Zostanie
wyświetlone okno Query (Zapytanie), w którym można określić zbiory danych i dokumenty do
wyeksportowania. Okno Query (Zapytanie) zawiera cztery pola wyszukiwania, za pomocą których
można filtrować wybory w sposób opisany poniżej:
1. Result type (Typ wyniku) – wybierz z listy rozwijanej obiekty, które chcesz wyeksportować.
2. Query type (Typ zapytania) – wybierz kryteria wyszukiwania, na podstawie których chcesz
wyszukiwać wyniki, wypełnij niektóre bądź wszystkie odpowiednie pola wyszukiwania, aby
odszukać zbiór danych.
3. UUID (pole wyszukiwania pojawia się tylko wtedy, gdy jako rodzaj wyniku wybrany jest
dokument) – wprowadź tutaj identyfikator UUID zbioru danych lub dokumentu, którego
szukasz.
Ownership (Prawa własności) (ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja
ochrony IBS) – wybierz jedną z dwóch opcji:
4. Owned by me (Posiadane przeze mnie) – ta opcja wyszukuje tylko te obiekty, które znajdują
się we własnej prywatnej puli bezpieczeństwa.
5. Owned by others (Posiadane przez innych) – ta opcja wyszukuje tylko grupy, do których
należysz lub którymi zarządzasz i które nie należą do własnej prywatnej puli bezpieczeństwa.
6. Group (Grupa) – ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy uruchomiona jest ochrona ISB) –
wybierz grupę z listy rozwijanej. Podczas wybierania grupy są wyświetlane jedynie zapisy
przypisane do wybranej grupy.
Należy pamiętać, że podczas eksportowania zapisu badania punktu końcowego, podsumowania
punktu końcowego lub zbioru danych przy wykorzystaniu asystenta eksportu masowego, można
wyszukać te dokumenty jedynie za pomocą okna zapytań, wpisując w nim numer identyfikatora
UUID dla dokumentu w polu UUID.
Po uzupełnieniu informacji dotyczących wyszukiwania w oknie zapytań należy kliknąć przycisk
Search (Szukaj), aby wyświetlić wyniki, lub Clear (Wyczyść), aby ponownie rozpocząć to samo
wyszukiwanie. Po naciśnięciu przycisku Search (Szukaj) zostanie wyświetlona lista wyników z
informacjami dla każdego wyniku, podzielonymi na cztery kolumny: Chemical Name (Nazwa
chemiczna), Legal entity name (Nazwa podmiotu prawnego), Reference substance (Substancja
wzorcowa), Last modification date (Data ostatniej modyfikacji). Aby przyspieszyć wyszukiwanie,
można też wykonać funkcję szybkiego wyszukiwania przy użyciu informacji, których można
oczekiwać w tych czterech kolumnach. Aby to zrobić, należy wpisać w polu tekstowym Filter by
representation (Filtruj na podstawie reprezentacji), znajdującym się tuż nad wynikami
wyszukiwania, pierwsze litery, liczby lub słowa nazwy chemicznej, nazwy podmiotu prawnego,
substancji wzorcowej, daty ostatniej modyfikacji. Automatycznie zostanie wygenerowana i
przefiltrowana lista, z której można wybrać wyniki.
Po zakończeniu wyszukiwania przy użyciu okna zapytań, kliknij przycisk Assign (Przypisz), aby
wypełnić listę wyników dla dokumentów/obiektów w pierwszym kroku asystenta eksportu. Będą to
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zbiory danych i/lub dokumenty, które zostaną wyeksportowane. W dowolnym momencie można
dodać lub usunąć wybrane zbiory danych lub dokumenty. Jeśli wyeksportujesz bezpośrednio dwa
lub więcej zbiorów danych lub dokumentów z obiektu, w pierwszym kroku asystenta eksportu lista
wyników dla dokumentów/obiektów zostanie automatycznie wypełniona wybranymi zbiorami
danych lub dokumentami. Wyniki te mogą być edytowane w dowolnym momencie działania
asystenta eksportu za pomocą przycisków Add (Dodaj) i Remove (Usuń).

17.4. Eksportowanie substancji
Wybierając w funkcji masowego eksportu opcję all substances (wszystkie substancje) lub
eksportując substancje bezpośrednio z obiektu będącego substancją, poszczególne kroki w
asystencie eksportu są takie same, z wyjątkiem kroku Verify selected documents (Weryfikuj
wybrane dokumenty): Verify the selected documents or select/deselect as appropriate (Weryfikuj
wybrane dokumenty lub odpowiednio zaznacz/odznacz). Ten krok pojawia się tylko przy
eksportowaniu pojedynczego zbioru danych lub dokumentu i umożliwia zlikwidowanie zaznaczenia
obiektów i dokumentów, do których odnosi się dana substancja, na przykład do podmiotu
prawnego lub zapisu badań punktu końcowego.

17.4.1. Wybór typu wniosku
Ten krok asystenta eksportu (pierwszy krok dla eksportu pojedynczych elementów, drugi krok w
przypadku eksportu masowego) udostępnia dwie opcje, wyodrębnione na dwóch kartach w lewym
górnym rogu ekranu: Substance (Substancja) i Use related categories (Użyj powiązanych
kategorii).
Na karcie Substance (Substancja) można na podstawie typu wniosku określić, które substancje
będą eksportowane. Na przykład jeśli eksportowane substancje zostały przypisane do konkretnego
typu, takiego jak BPR Active substance application (Zastosowanie substancji czynnych objętych
rozporządzeniem BPR), tylko substancje z tym typem przedłożenia zostaną wybrane w asystencie
eksportu. Wybierz typ przedłożenia, klikając pole obok typu przedłożenia, który chcesz
eksportować. Wybór zostanie wyświetlony w obszarze informacji w każdym kolejnym kroku
procesu asystenta eksportu.
Na karcie Use related categories (Użyj powiązanych kategorii) można określić, czy informacje
dotyczące kategorii powinny być wykorzystane w eksporcie. Opcja ta wiąże się tylko z
substancjami, które są powiązane z kategorią i jest dostępna tylko wtedy, gdy masz dostęp do
kategorii przynajmniej w trybie odczytu.
Istnieją trzy opcje do wyboru:
1. Yes (Tak) (wybrana domyślnie) – wybierz tę opcję, aby wyeksportować wszystkie dane
związane ze wszystkimi kategoriami, z którymi substancja jest powiązana.
2. No (Nie) – wybierz tę opcję, aby w eksporcie nie uwzględniać żadnych kategorii i dotyczących
ich informacji.
3. Select category (ies) (Wybierz kategorie) – jeśli jest zaznaczona ta opcja, zostanie wyświetlony
panel zawierający wszystkie powiązane kategorie. Z listy powiązanych kategorii można wybrać
jedną lub więcej kategorii, klikając je. Wyeksportowane zostaną jedynie wybrane kategorie.
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17.4.2. Flagi dotyczące ochrony danych
W tym kroku można określić, jakie poufne informacje mają znaleźć się w eksporcie.
1. Pierwsza opcja o nazwie Detail level of document fields (Poziom szczegółowości pól
dokumentów) udostępnia trzy konfiguracje do wyboru:
a. All fields, including confidential test material information (Wszystkie pola, z uwzględnieniem
poufnych informacji dotyczących materiałów testowych) – wybierz tę opcję, aby
wyeksportować wszystkie pola i wszystkie informacje dotyczące materiałów testowych.
b. All fields, excluding confidential test material information (Wszystkie pola, z wyłączeniem
poufnych informacji dotyczących materiałów testowych) – wybierz tę opcję, jeśli chcesz
wyeksportować wszystkie pola, ale wykluczyć wszystkie informacje dotyczące materiałów
testowych.
c. Basic level (Poziom podstawowy) – wybierz tę opcję, jeśli chcesz wyeksportować tylko pola
„podstawowe”. Polami podstawowymi są wszystkie pola, z wyjątkiem zapisów badań
punktów końcowych, w następujących sekcjach IUCLID, zgodnie z prawodawstwem OECD:
Physico-chemical properties (Właściwości fizykochemiczne), Analytical methods (Metody
analityczne), Degradation and accumulation (Degradacja i akumulacja), Effects on biotic
systems (Efekty dla systemów biotycznych), Efficacy (Skuteczność), Health effects (Wpływ
na zdrowie), Pesticide residue chemistry (Pozostałości chemiczne pestycydów).
2. W drugiej opcji, o nazwie Confidentiality (Poufność), można wybrać, które informacje zostaną
wyeksportowane.
Wszystkie poufne informacje są automatycznie wybierane do eksportu. Aby wybrać, które
informacje poufne eksportować, kliknij listę rozwijaną i usuń zaznaczenie pól, których nie
chcesz eksportować:
CBI – poufne informacje handlowe
IP – własność intelektualna
No PA – niedostępne publicznie
Możesz też wybrać do eksportu tylko informacje poufne, likwidując zaznaczenie pola Not
confidential (niepoufne).
3. Trzecia opcja, o nazwie Use restricted to selected regulatory programmes (Zastosowanie
ograniczone do wybranych programów regulacyjnych) pozwala określić, które cele regulacyjne
zostały przydzielone do substancji przeznaczonych do eksportu.
Na liście rozwijanej zostaną pokazane programy regulacyjne. Wszystkie programy regulacyjne
są automatycznie wybrane do eksportu. Usuń zaznaczenie programów regulacyjnych, których
nie chcesz uwzględniać w eksporcie.
Można również zlikwidować zaznaczenie pola No regulatory purposes (Brak celów
regulacyjnych) z listy rozwijanej, co spowoduje wyeksportowanie wszystkich pól w obiekcie
substancji, które nie zostały oznaczone za pomocą programu regulacyjnego.

17.4.3. Właściwości danych administracyjnych
W tym kroku można określić więcej szczegółów eksportu wykorzystując różne elementy danych
dotyczących substancji, tak jak opisano poniżej:
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1. Robust study summary (Obszerne podsumowanie badań)
Z listy rozwijanej automatycznie są wybierane do eksportu wszystkie pola, w których do
obiektów, zbiorów danych lub dokumentów zostały wprowadzone szczegóły obszernego
podsumowania badań. Można usunąć zaznaczenie opcji Yes (Tak), aby wykluczyć wszelkie
pola, w których wprowadzono informacje dotyczące obszernego podsumowania badań. Można
usunąć zaznaczenie opcji No (Nie), aby uwzględnić wszelkie pola, w których wprowadzono
informacje dotyczące obszernego podsumowania badań. Można usunąć zaznaczenie opcji
Where Robust study summary is not applicable (e.g. endpoint summaries) (Kiedy obszerne
podsumowanie badań nie ma zastosowania (np. w podsumowaniach punktów końcowych)),
aby wykluczyć wszelkie pola, w których obszerne podsumowanie badań nie ma zastosowania.
2. Used for classification (Używane w celu klasyfikacji)
Z listy rozwijanej automatycznie są wybierane do eksportu wszystkie pola, w których
wprowadzono szczegóły używane w celu klasyfikacji. Można usunąć zaznaczenie opcji Yes
(Tak), aby wykluczyć wszelkie pola, w których wprowadzono informacje dotyczące obszernego
podsumowania badań. Można usunąć zaznaczenie opcji No (Nie), aby uwzględnić wszelkie
pola, w których wprowadzono informacje dotyczące obszernego podsumowania badań. Można
usunąć zaznaczenie opcji Where Used for classification is not applicable (e.g. endpoint
summaries) (Kiedy używane w celu klasyfikacji nie mają zastosowania (np. w
podsumowaniach punktów końcowych)), aby wykluczyć wszelkie pola, w których obszerne
podsumowanie badań nie ma zastosowania.
3. Used for MSDS (Używane dla MSDS) (MSDS – karta charakterystyki substancji
niebezpiecznej)
Z listy rozwijanej automatycznie są wybierane do eksportu wszystkie pola, w których
wprowadzono szczegóły używanych dla MSDS. Można usunąć zaznaczenie opcji Yes (Tak),
aby wykluczyć wszelkie pola, w których wprowadzono informacje dotyczące obszernego
podsumowania badań. Można usunąć zaznaczenie opcji No (Nie), aby uwzględnić wszelkie
pola, w których wprowadzono informacje dotyczące obszernego podsumowania badań. Można
usunąć zaznaczenie opcji Where Used for MSDS is not applicable (e.g. endpoint summaries)
(Kiedy używane dla MSDS nie mają zastosowania (np. w podsumowaniach punktów
końcowych)), aby wykluczyć wszelkie pola, w których obszerne podsumowanie badań nie ma
zastosowania.
4. Purpose flag (Flaga celu)
Z listy rozwijanej automatycznie są wybierane do eksportu wszystkie pola, w których zostały
ustawione następujące flagi celu: badania kluczowe, badania uzupełniające, waga materiału
dowodowego, badania odrzucone, flaga celu jest pusta, flaga celu nie ma zastosowania. Usuń
zaznaczenie dowolnych z tych opcji, aby nie eksportować dokumentów oznaczonych danymi
flagami celu.
5. Data waiving (Odstąpienie od przedstawienia danych)
Z listy rozwijanej są automatycznie wybierane do eksportu wszystkie pola, w których zostały
wprowadzone informacje dotyczące odstąpienia od przestawienia danych, takie jak Study not
technically feasible (Badania niewykonalne technicznie) lub Exposure considerations (Analiza
zagrożenia). Aby nie eksportować tych informacji, zlikwiduj zaznaczenie odpowiedniego pola.
6. Study result type (Typ wyniku badań)
Z listy rozwijanej są automatycznie wybierane do eksportu wszystkie pola, w których
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wprowadzony został Study result type (Typ wyników badań), taki jak Experimental result
(Wynik eksperymentalny) lub Read-across based on grouping of substances (category
approach) (Podejście przekrojowe do grupowania substancji (wg kategorii)). Aby nie
eksportować tych informacji, usuń zaznaczenie odpowiedniego pola.
7. Reliability (Niezawodność)
Z listy rozwijanej są automatycznie wybierane do eksportu wszystkie pola, w których
wprowadzono dane dotyczące niezawodności, takie jak reliable without restrictions
(niezawodne bez ograniczeń) lub not assignable (nieprzypisywalne). Aby nie eksportować tych
informacji, usuń zaznaczenie odpowiedniego pola.

17.4.4. Ustawienia
W tym kroku można ustalić, czy Attachments (Załączniki) i Annotations (Adnotacje), które są
powiązane z eksportowanymi substancjami, mają być uwzględniane, czy nie. Można wybrać tylko
jedną preferowaną opcję: Annotations (Adnotacje) lub Attachments (Załączniki). Należy pamiętać,
że domyślny wybór uwzględnia wszystkie powiązane adnotacje i nie powoduje wyeksportowania
załączników.

17.4.5. Weryfikuj wybrane dokumenty (tylko dla pojedynczych eksportów)
Ten krok pojawia się tylko przy eksportowaniu pojedynczego zbioru danych lub dokumentu.
Są tu dostępne cztery panele z informacjami. Pierwsze dwa panele można edytować i są one
wykorzystywane do określenia, co należy uwzględnić, a co pominąć w eksportowanym pliku.
Trzeci i czwarty panel zawierają informacje tylko do odczytu. Wszystkie te panele są opisane
poniżej.
1. W pierwszym panelu o nazwie Entities list (Lista obiektów) są wyświetlane wszystkie obiekty
wysokiego poziomu (takie jak podmioty prawne, kontakty itp.), które są zawarte w pliku. Każdy
obiekt jest domyślnie zaznaczony i wybrany do eksportu. Aby pominąć w eksporcie
którekolwiek z tych obiektów, należy zlikwidować zaznaczenia ich pól wyboru w kolumnie o
nazwie In (Uwzględnij).
2. W drugim panelu, o nazwie References to (Odniesienia do) wyświetlane są zapisy zawarte w
obiekcie wysokiego poziomu. Kliknij dowolny obiekt wysokiego poziomu, aby sprawdzić, jakie
zapisy zawiera. Na przykład w tym panelu zbiór danych dokumentacji lub substancji będzie
zawierać całą sekcję drzewa zapisów. Domyślnie każdy zapis będzie zaznaczony i wybrany do
eksportu. Aby pominąć konkretny obiekt w eksporcie, należy usunąć zaznaczenie jego pola
wyboru. Należy pamiętać, że w obiektach z sekcją drzewa zapisów można zlikwidować
zaznaczenia pól wyboru dla wszystkich lub poszczególnych sekcji.
3. W trzecim panelu, o nazwie Referenced from (Odniesienia z) są wyświetlane obiekty lub
zapisy, które są powiązane z obiektem wybranym w pierwszym panelu. Na przykład, kontakt w
pierwszym panelu będzie powiązany z podmiotem prawnym, który także jest wyświetlony w
pierwszym panelu. Podmiot prawny, na który ma to wpływ, można wyświetlić w tym trzecim
panelu. Pokaże to, na jakie obiekty ma wpływ zlikwidowanie zaznaczenia którychkolwiek
obiektów lub zapisów w pierwszym i drugim panelu.
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4. W czwartym panelu, o nazwie Final outcome (Ostateczny wynik), są wyświetlane obiekty i
zapisy, które zostaną wyeksportowane po naciśnięciu przycisku Finish (Zakończ) w oknie
asystenta eksportu.

17.4.6. Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne
Wprowadź w polu Remarks (Uwagi) (maksymalna długość wpisu 32 365 znaki) wszelkie
komentarze, które chcesz dołączyć do eksportu.

17.4.7. Wybierz folder na eksportowane pliki
W tym końcowym kroku można określić, gdzie w lokalnym środowisku IT zostaną zapisane
wyeksportowane pliki. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby wybrać miejsce docelowe
eksportu.
Do pomocy w zarządzaniu strukturą plików eksportu można też użyć funkcji tworzenia nowego
podfolderu po[zapisaniu X]plików. Opcja ta jest używana w przypadku starszych systemów plików,
które nie obsługują przechowywania dużej liczby plików w jednym folderze. Domyślna liczba dla tej
opcji wynosi 1000, ale można ją zmienić na dowolną liczbę z zakresu od 500 do 10000.

17.5. Eksportowanie mieszanin/produktów
Eksportowanie mieszanin składa się z podobnych kroków jak eksportowanie substancji. Gdy te
dwa typy eksportu pokrywają się, poniższa wskazówka zawiera łącze do punktu, w którym ta
kwestia jest dokładnie omówiona oraz są w nim wymienione różnice między tymi typami eksportu.

17.5.1. Wybierz typ przedłożenia
Krok Wybierz typ przedłożenia jest podobny do odpowiadającemu mu kroku przy eksportowaniu
substancji, ale występują dwie różnice:
1. Lista typów przedłożeń do wyboru jest ograniczona do typów przedłożeń dostępnych dla
zbiorów danych mieszanin/produktów.
2. Istnieje dodatkowa opcja o nazwie use mixture components (użyj części składowych
mieszaniny). Można tu wybrać opcję Yes (Tak), aby uwzględnić wszystkie dane punktu
końcowego z obiektów powiązanych z eksportowaną mieszaniną/produktem. Jeśli wybierzesz
opcję No (Nie), te same dane punktu końcowego nie będą eksportowane.

17.5.2. Flagi ochrony danych
Patrz punkt Flagi ochrony danych

17.5.3. Właściwości danych administracyjnych
Patrz punkt Właściwości danych administracyjnych
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17.5.4. Konfiguracja
Patrz punkt Konfiguracja

17.5.5. Weryfikuj wybrane dokumenty (tylko dla pojedynczych eksportów)
Patrz punkt Weryfikuj wybrane dokumenty

17.5.6. Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne
Patrz punkt Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne

17.5.7. Wybierz folder na eksportowane pliki
Patrz punkt Wybierz folder na eksportowane pliki

17.6. Eksportowanie kategorii
Eksportowanie kategoriiskłada się z podobnych kroków, co eksportowanie substancji. Kiedy dwa
typy eksportowania się pokrywają, poniższy tekst pomocniczy dostarczy łącze do punktu, w którym
kwestia jest dokładnie omówiona oraz wymienione są wszelkie różnice pomiędzy dwoma typami
eksportowania, jeśli takowe istnieją.

17.6.1. Wybór typu przedłożenia
Krok Wybór typu przedłożenia jest podobny do odpowiadającego mu kroku przy eksportowaniu
substancji, ale występuje jedna różnica: Lista typów przedłożeń do wyboru jest ograniczona do
typów przedłożeń dostępnych dla kategorii.

17.6.2. Flagi dotyczące ochrony danych
Ten krok jest taki sam jak przy eksportowaniu substancji, ale występuje jedna różnica. Nie
występuje tu opcja określająca, czy lub jaki materiał testowy jest także eksportowany. Patrz punkt
Flagi dotyczące ochrony danych, aby uzyskać opis tego kroku.

17.6.3. Właściwości danych administracyjnych
Patrz punkt Właściwości danych administracyjnych

17.6.4. Konfiguracja
Patrz punkt Konfiguracja

17.6.5. Weryfikuj wybrane dokumenty (tylko dla pojedynczych eksportów)
Patrz punkt Weryfikuj wybrane dokumenty
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17.6.6. Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne
Patrz punkt Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne

17.6.7. Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki
Patrz punkt Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki

17.7. Eksportowanie szablonów
Eksportowanie szablonów składa się z podobnych kroków jak eksportowanie substancji. Gdy te
dwa typy eksportu pokrywają się, poniższa wskazówka zawiera łącze do punktu, w którym ta
kwestia jest dokładnie omówiona oraz są w nim wymienione różnice między tymi typami eksportu.

17.7.1. Wybór typu przedłożenia
Patrz punkt Wybierz typ przedłożenia

17.7.2. Flagi dotyczące ochrony danych
Patrz punkt Flagi dotyczące ochrony danych

17.7.3. Właściwości danych administracyjnych
Patrz punkt Właściwości danych administracyjnych

17.7.4. Konfiguracja
Patrz punkt Konfiguracja

17.7.5. Weryfikuj wybrane dokumenty (tylko dla pojedynczych eksportów)
Patrz punkt Weryfikuj wybrane dokumenty

17.7.6. Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne
Patrz punkt Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne

17.7.7. Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki
Patrz punkt Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki
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17.8. Eksportowanie substancji wzorcowych
Eksportowanie substancji wzorcowych składa się z podobnych kroków jak eksportowanie
substancji. Gdy te dwa typy eksportu pokrywają się, poniższa wskazówka zawiera łącze do punktu,
w którym ta kwestia jest dokładnie omówiona oraz są w nim wymienione różnice między tymi
typami eksportu.

17.8.1. Flagi dotyczące ochrony danych
Ten krok jest taki sam jak przy eksportowaniu substancji, ale występuje jedna różnica. Nie
występuje tu opcja określająca, czy lub jaki materiał testowy jest także eksportowany. Patrz punkt
Flagi dotyczące ochrony danych, aby uzyskać opis tego kroku.

17.8.2. Konfiguracja
Patrz punkt Ustawienia

17.8.3. Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne
Patrz punkt Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne

17.8.4. Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki
Patrz punkt Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki

17.9. Eksportowanie dokumentacji
Eksportowanie dokumentacji składa się z podobnych kroków jak eksportowanie substancji. Gdy te
dwa typy eksportu pokrywają się, poniższa wskazówka zawiera łącze do punktu, w którym ta
kwestia jest dokładnie omówiona oraz są w nim wymienione różnice między tymi typami eksportu.

17.9.1. Konfiguracja
Ten krok jest taki sam jak dla substancji (patrz punkt Konfiguracja powyżej), ale nie udostępnia
opcji eksportowania załączników.

17.9.2. Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne
Patrz punkt Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne

17.9.3. Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki
Patrz punkt Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki
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17.10.
Eksportowanie wszystkich innych obiektów, zbiorów danych
i dokumentów
Oprócz powyższych głównych obiektów istnieją też inne obiekty, zbiory danych i dokumenty, które
można wyeksportować. Te inne obiekty, zbiory danych i dokumenty można wybrać i eksportować
jedynie przy użyciu opcji ręcznego wyboru, jak opisano powyżej lub bezpośredniego wyboru
poprzez kliknięcie prawym przyciskiem dokumentów lub zbiorów danych w obiekcie.
Proces eksportowania za pomocą asystenta pozostałych obiektów, zbiorów danych i dokumentów
jest przedstawiony poniżej i podzielony na kroki. Proces zaczyna się od drugiego kroku – zarówno
przy masowym eksporcie, jak i przy eksportowaniu pojedynczego zbioru danych lub dokumentu
bezpośrednio z obiektu. Proces ich eksportowania jest podobny do kroków opisanych powyżej. W
miejscach, w których oba procesy się pokrywają, podane jest łącze do kompletnego opisu danego
kroku.

17.11.
Eksportowanie podmiotów prawnych i lokalizacji podmiotów
prawnych
Poniższa wskazówka zawiera łącze do punktu, w którym krok opisany jest bardziej szczegółowo
oraz wskazane są wszelkie różnice.

17.11.1.

Flagi dotyczące ochrony danych

Ten krok jest taki sam, jak opisany w punkcie Flagi dotyczące ochrony danych, ale występuje
jedna różnica. Nie istnieje opcja określająca, czy lub jaki materiał testowy jest także eksportowany.

17.11.2.

Konfiguracja

Patrz punkt Konfiguracja

17.11.3.

Weryfikuj wybrane dokumenty (tylko dla pojedynczych eksportów)

Patrz punkt Weryfikuj wybrane dokumenty

17.11.4.

Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne

Patrz punkt Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne

17.11.5.

Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki

Ten krok jest taki sam, jak opisany w punkcie Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki, ale
nie udostępnia opcji utworzenia podfolderu po wystąpieniu 500 lub większej liczby plików.
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Eksportowanie kontaktów

Poniższa wskazówka zawiera łącze do punktu, w którym krok opisany jest bardziej szczegółowo
oraz wskazane są wszelkie różnice.

17.12.1.

Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne

Patrz punkt Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne

17.12.2.

Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki

Patrz punkt Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki

17.13.

Adnotacje

Poniższa wskazówka zawiera łącze do punktu, w którym krok opisany jest bardziej szczegółowo
oraz wskazane są wszelkie różnice.

17.13.1.

Flagi dotyczące ochrony danych

Ten krok jest obecnie pusty, kliknij opcję Next (Dalej).

17.13.2.

Konfiguracja

Ten krok jest taki sam, jak opisany w punkcie Konfiguracja, ale występuje jedna różnica. Istnieje
jedynie opcja eksportowania lub braku eksportowania załączników i nie występuje opcja
eksportowania lub braku eksportowania adnotacji.

17.13.3.

Weryfikuj wybrane dokumenty (tylko dla pojedynczych eksportów)

Patrz punkt Weryfikuj wybrane dokumenty

17.13.4.

Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne

Patrz punkt Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne

17.13.5.

Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki

Patrz punkt Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki

17.14.

Zapisy punktów końcowych

Poniższa wskazówka zawiera łącze do punktu, w którym krok opisany jest bardziej szczegółowo
oraz wskazane są wszelkie różnice.
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Flagi dotyczące ochrony danych

Patrz punkt Flagi dotyczące ochrony danych

17.14.2.

Właściwości danych administracyjnych

Patrz punkt Właściwości danych administracyjnych

17.14.3.

Konfiguracja

Patrz punkt Konfiguracja

17.14.4.

Weryfikuj wybrane dokumenty (tylko dla pojedynczych eksportów)

Patrz punkt Weryfikuj wybrane dokumenty

17.14.5.

Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne

Patrz punkt Wprowadź dodatkowe informacje administracyjne

17.14.6.

Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki

Patrz punkt Wybierz folder zawierający wyeksportowane pliki

18. Drukuj
W programie IUCLID 6 można generować dokumenty PDF i drukować następujące pliki:
Substance datasets (Zbiory danych substancji), Mixture/Product datasets (Zbiory danych
mieszanin/produktów), Templates (Szablony), Categories (Kategorie), Dossiers (Dokumentacje),
Endpoint study records (Zapisy badań punktów końcowych), Endpoint summary records (Zapisy
podsumowań punktów końcowych), Reference substances (Substancje wzorcowe), Literature
references (Odnośniki do literatury), Legal entity sites (Lokalizacje podmiotów prawnych), Legal
entities (Podmioty prawne), Contacts (Kontakty), Annotations (Adnotacje).
Przed wygenerowaniem dokumentu PDF należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach:
1. Można wygenerować dokument PDF i wydrukować go, jeśli konto użytkownika systemu
IUCLID ma przydzieloną rolę z uprawnieniami do drukowania. Ustawienia te są dostępne w
karcie Permissions (Uprawnienia) w opcji Roles (Role) menu User management (Zarządzanie
użytkownikami).
2. Nie można drukować więcej niż jednego z powyższych plików jednocześnie. Aby na przykład
wydrukować dwa osobne podsumowania punktów końcowych, należy wygenerować dwa
osobne pliki PDF.
3. Wszelkie informacje oznaczone jako poufne zostaną uwzględnione w dokumencie PDF.
4. Wszelkie obiekty, do których odnosi się drukowany zbiór danych lub dokument, także będą
uwzględnione w dokumencie PDF. Jeśli na przykład drukujesz kategorię, która jest powiązana
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z podmiotem prawnym, informacje dotyczące podmiotu prawnego będą także uwzględnione w
dokumencie PDF.
5. Dziedziczone z szablonu badania i zapisy podsumowań punktów końcowych nie mogą być
drukowane osobno, ale są uwzględniane w dokumencie PDF podczas drukowania całego
zbioru danych.

18.1. Asystent drukowania
Są dostępne dwa sposoby uruchamiania asystenta drukowania i generowania dokumentu PDF do
wydrukowania:
1. Można bezpośrednio kliknąć plik, dla którego ma być wygenerowany plik PDF, prawym
przyciskiem myszy, a następnie kliknąć przycisk Print (Drukuj) w wyświetlonym menu

lub
2. kliknąć opcję File (Plik) w lewym górnym rogu okna programu IUCLID i wybrać z menu
polecenie Print (Drukuj).

Niezależnie od wybranej metody zostanie wyświetlone okno asystenta drukowania w programie
IUCLID, aby pomóc wygenerować dokument PDF.

18.2. Jak używać asystenta drukowania
Po uruchomieniu asystenta drukowania w celu wygenerowania dokumentu PDF wystarczy
wykonać jeden krok.
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Pod nagłówkiem Output file (Plik wyjściowy) wyświetlana jest ścieżka do miejsca zapisania pliku
PDF w lokalnym środowisku IT. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby zmienić lokalizację, w
której zostanie zapisany dokument PDF. Pod tym nagłówkiem znajdują się cztery opcje z polami
wyboru:
1. Print annotations (Drukuj adnotacje) (domyślnie niezaznaczone)
Jeśli zaznaczysz tę opcję, wszystkie adnotacje do danego zbioru danych, dokumentu lub
obiektu zostaną uwzględnione w wygenerowanym dokumencie PDF.
2. Print empty fields (Drukuj puste pola) (domyślnie niezaznaczone)
Jeśli zaznaczysz tę opcję, wszystkie puste pola w danym zbiorze danych, dokumencie lub
obiekcie zostaną uwzględnione w wygenerowanym dokumencie PDF.
3. Print cover page (Drukuj okładkę) (domyślnie zaznaczone)
Jeśli pozostawisz to pole zaznaczone, wygenerowany dokument PDF będzie miał okładkę,
która zawiera następujące informacje:
a. Nazwa substancji
b. Właściciel podmiotu prawnego
c. Data wydruku
4. Open viewer for print output (Otwórz plik wyjściowy w przeglądarce) (domyślnie zaznaczone)
Jeśli zostawisz to pole zaznaczone, dokument PDF zostanie automatycznie otwarty po
zapisaniu go w lokalnym środowisku IT.
iuclid_functionalities_pl.docx

Funkcje UCLID 6

Strona | 112

18.3. Spis treści i struktura dokumentu PDF
W wygenerowanym dokumencie PDF po okładce znajdziesz spis treści. Pomoże on zlokalizować
informacje w dokumencie. W przypadku większych plików, takich jak zbiory danych, struktura
dokumentu PDF będzie dostosowana do sekcji zawierających informacje – zobacz poniższe
przykłady.
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19. Dodatkowa pomoc
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy oprócz przedstawionej w systemie pomocy programu
IUCLID, możesz:
1. Zapoznać się ze stroną IUCLID 6 pod adresem http://iuclid.eu, gdzie znajdziesz artykuły o
nowościach, różne instrukcje i często zadawane pytania. Na przykład na tej stronie dostępnych
jest więcej informacji na temat migrowania danych z programu IUCLID 5 i wtyczek programu
IUCLID.
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2. Skontaktować się bezpłatnie z centrum informacyjnym ECHA – dane kontaktowe są dostępne
pod adresem http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form. Jest to formularz online, w
którym można określić rodzaj potrzebnej pomocy, aby uzyskać pomoc od
najodpowiedniejszego eksperta. Zespół centrum pomocy odpowie na pytania w języku
angielskim w ciągu 15 dni roboczych. Możesz także otrzymać odpowiedź w innym języku UE,
ale może to zająć więcej niż 15 dni.

19.1. Kontaktowanie się z Centrum pomocy ECHA, aby uzyskać
wsparcie techniczne
Program IUCLID 6 został dokładnie przetestowany. Jeśli jednak w trakcie instalacji lub
użytkowania programu IUCLID 6 wystąpią jakiekolwiek problemy, możesz je zgłosić za pomocą
formularza online dostępnego na stronie internetowej centrum pomocy ECHA pod adresem:
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
Jeśli korzystasz z wersji IUCLID 6 Server, w pierwszej kolejności zgłoś problem administratorowi
systemu.
Formularz składa się z trzech kroków:
1. Wprowadź dane kontaktowe, związek z UE i wybierz temat I need technical support on IUCLID
6 (Potrzebuję wsparcia technicznego dla aplikacji IUCLID 6).
2. Wpisz temat i pytanie oraz wypełnij opcje techniczne najlepiej, jak potrafisz. Na przykład opisz
kroki, które zostały wykonane, zanim wystąpił problem. Jeśli w obszarze powiadomień pojawił
się komunikat o błędzie, opisz go. Jeśli chcesz wysłać do ECHA jakiekolwiek pliki, możesz to
zrobić na następnej stronie.
3. Tutaj możesz dołączyć pliki, np. zrzuty ekranu i pliki dzienników. Potwierdź szczegóły i kliknij
opcję Send email (Wyślij wiadomość e-mail).
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