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1. Prehľad o rozhraní
Grafické používateľské rozhranie aplikácie IUCLID 6 má hlavné okno s pevne umiestnenými
ponukami funkcií zobrazenými v jeho hornej a dolnej časti. V strednej časti medzi ponukami je
priestor, v ktorom sa môže zobrazovať buď domovská stránka, alebo rozličné polia na správu
údajov. Táto oblasť je rozdelená na tri tably: Navigation (Navigácia), Data (Údaje) a Information
(Informácie). Tu je zobrazená celková štruktúra rozhrania.
Obrázok 1:

Štruktúra rozhrania aplikácie IUCLID 6

Vysvetlivky k Obrázok 1:
1. Hlavné ponuky.
2. Horný panel s ponukami.
3. Priestor pre systémové oznámenia. Čiernou šípkou vpravo smerujúcou nadol sa rozbalí
priestor na zobrazenie všetkých oznámení.
4. Hlavné vnútorné okno, v ktorom sa zobrazuje buď domovská stránka, alebo stránka rozdelená
na tri tably: Navigation (Navigácia), Data (Údaje) a Information (Informácie).
5. Dolný panel s ponukami, na ktorom sa zobrazuje aktívna Legal entity (Právnická osoba),
aktuálny User (Používateľ) a úlohy na pozadí.
Niektoré funkcie aplikácie IUCLID 6 sa zobrazujú vo vlastnom kontextovom okne. V niektorých
prípadoch obsahuje kontextové okno sprievodcu, ktorý umožňuje štruktúrované a postupné
zadávanie údajov. Ako príklad možno uviesť funkcie Export (Exportovať) a vytvorenie Dossier
(Dokumentácie). Časti hlavného okna sú opísané ďalej.

1.1. Stavy ikon, položiek ponúk a tlačidiel v rozhraní
Ikony, položky ponúk a tlačidlá, ktoré obsahujú odkazy na funkcie, sa môžu v rozhraní zobrazovať
v troch rozličných stavoch. Tmavosivá znamená, že odkaz je aktívny. Veľmi svetlosivá znamená,
že odkaz nie je aktívny buď preto, lebo daná funkcia nie je relevantná, alebo je blokovaná
z bezpečnostných dôvodov. Oranžová farba znamená, že kurzor je práve umiestnený nad
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položkou, takže kliknutím primárnym/ľavým tlačidlom myši sa odkaz aktivuje. V niektorých
prípadoch poskytne prístup k ponuke kliknutie pravým tlačidlom myši. Tu je zobrazený príklad
použitých farieb.
Obrázok 2:

Odtiene používané v rozhraní

Vysvetlivky k Obrázok 2:
1. Ikona alebo položka ponuky sú neaktívne.
2. Kurzor sa vznáša nad oblasťou, na ktorú možno kliknúť.
3. Na ikonu alebo položku ponuky možno kliknúť.

1.2. Spoločné funkcie v rozhraní
V rámci celého rozhrania sa používajú tieto funkcie:

1.2.1.

Príznak

Jednotlivé polia a skupiny polí môžu byť označené príznakom. Súčasťou predvoleného nastavenia
nie sú žiadne príznaky. Jeden príznak môže znamenať súčasne dôverný charakter údajov a/alebo
spojenie s určitým regulačným programom. Príznaky možno použiť na filtrovanie údajov pri ich
umiestnení do Dossier (Dokumentácie), pri ich exporte alebo tlači. Pole, na ktoré príznak odkazuje,
je uvedené buď v názve príznaku, alebo je to pole bezprostredne pod ikonou príznaku. Samotný
príznak je pole, ktoré možno otvoriť a zadať doň údaje, ako je znázornené tu.
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Nastaviť v príznaku dôverný charakter údajov

Ak chcete príznaku priradiť dôverný charakter, kliknutím na šípku smerujúcu nadol otvorte zoznam
možností. Ak sa vyžaduje zdôvodnenie dôverného charakteru, uveďte ho do poľa Justification
(Zdôvodnenie), ktoré je poľom pre ľubovoľný text so šablónou na zadanie ľubovoľného textu.
Návrhy textu, ktorý sa má zadať, sú uvedené v šablóne na zadanie ľubovoľného textu. Ak chcete
otvoriť šablónu na zadanie ľubovoľného textu, kliknite na ikonu vpravo dole zobrazujúcu
písmeno A so šípkou . Ak chcete kopírovať text zo šablóny do poľa, kliknite na tlačidlo Insert
(Vložiť). Text by sa mal teraz podľa potreby upraviť.
Ak chcete nastaviť spojenie s regulačným programom, zaškrtnite jedno alebo viac políčok
zobrazených tu.
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Nastavenie príznaku pre spojenie s regulačným programom

Jednotlivé možné stavy príznaku majú vlastnú ikonu, ako je znázornené tu.
Tabuľka 1:

Ikona

Ikony stavov príznaku

Stav
Príznak nie je nastavený.
Príznak je nastavený, neobsahuje však dôverný
charakter.
Je nastavený príznak, ktorý obsahuje dôverný
charakter.

Ak je príznak nastavený, zobrazuje sa za ním kód, ktorým sa označuje jeho typ. Kódy pre dôverný
charakter sú CBI (Confidential business information (Dôverné obchodné informácie)), IP
(Intellectual property (Duševné vlastníctvo)) alebo No PA (Not publicly available (Údaje nie sú
verejne prístupné)). Kód spojenia s regulačným programom je kód uvedený v rozhraní veľkými
písmenami pred spojovníkom, napríklad EÚ: REACH. V ďalšom príklade je nastavený príznak,
ktorý znamená, že pole obsahuje dôverné obchodné informácie a je spojené s právnymi predpismi
EÚ o REACH.
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Príznak použitý na pole

1.3. Hlavné ponuky
Ponuky poskytujú prístup k rozličným funkciám a častiam rozhrania. V niektorých prípadoch je
prístup k tej istej funkcii poskytnutý aj z inej časti rozhrania, napríklad kliknutím pravým tlačidlom
myši na vybrané dokumenty. Ak je ikona zobrazená veľmi svetlosivou, skoro bielou farbou, funkcia
buď nie je v danom kontexte relevantná, alebo aktuálny Používateľ (User) (používateľ) k nej nemá
povolený prístup.

1.3.1.

Súbor (File)

Ponuka File (Súbor) poskytuje prístup k celej škále funkcií, pričom k mnohým z nich možno získať
prístup z iných častí rozhrania. Výnimkou sú funkcie správy, ktoré sú prístupné len z tejto ponuky.

1.3.1.1.

Prihlásiť sa (Log in)

Týmto sa otvorí kontextové okno, v ktorého sa User (Používateľ) môže prihlásiť, ako je znázornené
ďalej. Táto funkcia je prístupná, len keď nie je prihlásený žiadny User (Používateľ) a je aktivovaná
správa používateľov. Viac informácií sa nachádza v oddiele 15 Správa používateľov (User
management).
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Okno prihlasovania

Odhlásiť sa (Log out)

Po odhlásení aplikácia zostáva spustená a hlavné okno otvorené. User (Používateľ) sa potom
môže prihlásiť, ako sa opisuje v predchádzajúcom oddiele. To platí len vtedy, keď je User
(Používateľ) prihlásený a je aktivovaná správa používateľov. Viac informácií sa nachádza v oddiele
15 Správa používateľov (User management).

1.3.1.3.

Správa systému (System administration)

Táto funkcia umožňuje upraviť rozličné nastavenia, ktoré ovplyvňujú správanie celého systému.
Táto možnosť je prístupná, len keď je zobrazená domovská stránka.
1.3.1.3.1.

Všeobecné (General)

Limit dotazu je maximálny počet dokumentov vyhľadaných v rámci jedného vyhľadávania
v navigačnej table. Hornú hranicu možno použiť na ochranu systému pred vyčerpaním zdrojov,
napríklad pamäte, ak vyhľadávanie prinesie príliš veľa výsledkov.
1.3.1.3.2.

Bezpečnostné pravidlá (Security policy)

Tieto nastavenia sa týkajú overenia Users (Používateľov), ako sa opisuje v oddiele 15.1.2.2
Správa hesiel (Password management) a v oddiele 15.1.2.4.1 Všeobecné (General). Tieto funkcie
sú relevantné, len ak sa používa správa používateľov.
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Exportovať (Export)

V prvom poli, Number of bulk exported documents allowed (Počet povolených hromadne
exportovaných dokumentov), možno nastaviť hornú hranicu počtu dokumentov, ktoré sa môžu
exportovať naraz. Táto funkcia sa môže použiť napríklad na zabránenie vyčerpaniu ukladacieho
priestoru v priebehu procesu exportu.
Druhé pole, Max number of bulk exported documents per directory (Maximálny počet hromadne
exportovaných dokumentov na adresár), možno použiť na nastavenie hornej hranice počtu
výstupných súborov v ľubovoľnom priečinku. Pri dosiahnutí tejto hranice aplikácia IUCLID 6
automaticky vytvorí nový priečinok a pokračuje v exportovaní do tohto nového priečinku. Táto
funkcia bola zavedená, lebo niektoré počítačové systémy súborov sa veľmi spomalia, keď sa do
toho istého priečinku ukladajú tisíce súborov, a to bez ohľadu na veľkosť týchto súborov.

1.3.1.4.

Správa používateľov

Táto položka ponuky obsahuje odkazy na vytváranie a správu Users (Používateľov), Roles (Rolí)
a Groups (Skupín). Viac informácií o Users (Používateľoch), Roles (Rolách) a Groups (Skupinách)
sa nachádza v oddiele 15. Takisto sa v ňom uvádzajú odkazy na špecializované nástroje
na správu používateľov, ako sa opisuje ďalej v oddieloch 15.1.2.5 Exportovať používateľov (Export
users), 15.1.2.6 Stiahnuť si prázdny súbor .csv o používateľoch (Download empty users csv)
a 15.1.2.7 Importovať používateľov (Import users).

1.3.1.5.

Nový (New)

Táto funkcia sa používa na vytvorenie nového softvérového objektu z jedného z typov špecifických
pre aplikáciu IUCLID. Môže to byť napríklad Legal entity (Právnická osoba), Site (Sídlo),
Substance (Látka), Template (Šablóna), Mixture (Zmes)/Product (Výrobok), Category (Kategória),
Reference substance (Referenčná látka), Contact (Kontakt), Literature reference (Odkaz na
literatúru) a Annotation (Komentár). Prístup k tej istej funkcii možno získať kliknutím pravým
tlačidlom myši na príslušný panel na domovskej stránke.

1.3.1.6.

Uložiť (Save)

Touto funkciou sa uložia zmeny v databáze. Po úspešnom uložení údajov sa zobrazí oznámenie
so zelenou informačnou ikonou.

1.3.1.7.

Uložiť s poznámkou (Save with comment)

Poznámka vložená na tomto mieste sa znázorní v histórii úprav na informačnom paneli ako sa
opisuje v oddiele 1.10.4 História úprav (Modification history).
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Vytvoriť dokumentáciu (Create Dossier)

Touto funkciou sa spustí sprievodca, ktorý umožňuje vytvoriť Dossier (Dokumentáciu) zo
Substance dataset (Súboru údajov o látke). V rozhraní musí byť najprv vybraný Substance dataset
(Súbor údajov o látke).

1.3.1.9.

Exportovať (Export)

Touto funkciou sa vybraný dokument exportuje do súboru vo formáte IUCLID 6 s príponou .i6z.
Možnosti závisia od toho, aký dokument sa exportuje. Pozri oddiel 17 Export (Export).
Je možné vybrať viac dokumentov a v takom prípade sa každý vybraný dokument exportuje
do samostatného súboru.

1.3.1.10. Tlač (Print)
Touto funkciou sa vybraný dokument exportuje do súboru vo formáte PDF. Existuje tu možnosť
pridať alebo nepridať do výstupu Annotations (Komentáre).

1.3.1.11. Odstrániť (Delete)
Touto funkciou sa úplne a nezvratne odstráni vybraný dokument zo systému. Ak systém obsahuje
údaje, ktoré závisia od dokumentu, ktorý sa má odstrániť, zobrazí sa príslušné upozornenie. Je
možné vybrať viac dokumentov.

1.3.1.12. Ukončiť (Exit)
Touto funkciou sa rozhranie vypne. Pri inštalácii v počítači sa vypne aj samotná aplikácia. Pri
inštalácii na serveri sa vypne inštancia miestny klient, ale aplikácia, ktorá beží na serveri, nie je
ovplyvnená.

1.3.2.

Upraviť (Edit)

Táto ponuka obsahuje štandardné funkcie úprav: undo (vrátiť späť), redo (opakovať), cut
(vystrihnúť), copy (kopírovať) a paste (prilepiť). K dispozícii sú štandardné skratky, napríklad CTRL
+ V pre paste (prilepiť).

1.3.3.

Prejsť (Go)

Tieto možnosti umožňujú jedným krokom zmeniť zobrazenie v hlavnom vnútornom okne.

1.3.3.1.

Späť (Back)

Touto funkciou sa zobrazenie vráti na posledné predchádzajúce zobrazenie. Ak boli do okna na
zadávanie údajov zadané údaje, ktoré ešte neboli uložené, pri výbere funkcie Back (Späť) sa
zobrazí upozornenie, že na zachovanie zmien sa zmeny musia najprv uložiť.
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Dopredu (Forward)

Touto funkciou sa zruší posledná predchádzajúca operácia Back (Späť) opísaná vyššie.

1.3.3.3.

Domov (Home)

Home (Domov) otvorí domovskú stránku.

1.3.4.

Zobraziť (View)

1.3.4.1.

Úlohy na pozadí (Background jobs)

Background jobs (Úlohy na pozadí) sú úlohy, ktoré vykonáva aplikácia IUCLID 6 na pozadí, aby
používateľ mohol ďalej používať rozhranie, kým sa úloha vykonáva. Niektoré úlohy, napríklad
export veľkého množstva údajov, môžu trvať príliš dlho na to, aby sa predpokladalo, že používateľ
bude čakať, kým sa dokončia.
Výberom položky ponuky View (Zobraziť)/Background jobs (Úlohy napozadí) sa otvorí konzola
úloh na pozadí, ktorá obsahuje záznamy o každej úlohe na pozadí. V hornej časti sa zobrazí
záznam o poslednej začatej úlohe. V tomto zázname sa uvádza typ úlohy, ukazovateľ priebehu,
dokončené úlohy a výpis o tom, či bola úloha úspešne vykonaná alebo nie. Ďalej je zobrazený
príklad konzoly s dvomi záznamami.
Obrázok 7:

Konzola prác na pozadí

Ak chcete získať informácie o tom, čo sa stalo pri výkone úloh, dvakrát kliknite kdekoľvek na
ukazovateľ priebehu v zázname danej úlohy, ako je označené červeným kruhom. Tým sa otvorí
kontextové okno, ktoré obsahuje buď súhrn, alebo v prípade, že je úloha rozdelená na čiastkové
úlohy, zoznam záznamov o nich. Rovnakým spôsobom možno dvakrát kliknúť aj na záznamy
čiastkových úloh.
Ak úloha na pozadí zahŕňa export údajov, jediný spôsob, ako stiahnuť údaje, je pomocou súhrnu,
do ktorého získate prístup, keď dvakrát kliknite na ukazovateľ priebehu. Kontextové okno procesu
exportu sa otvorí na karte označenej ako Summary (Súhrn). V niektorých prípadoch existuje aj
druhá karta označená ako Details (Podrobnosti). Karta Summary (Súhrn) obsahuje zoznam
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vykonaných krokov a prepojenie, z ktorého si možno naraz stiahnuť všetky údaje kliknutím
na tlačidlo, ako je znázornené v tomto príklade.
Obrázok 8:

Súhrn úloh na pozadí

Karta Details (Podrobnosti) obsahuje zoznam jednotlivých objektov, ktoré boli zahrnuté do exportu.
Tlačidlo na stiahnutie tu funguje rovnakým spôsobom ako pri Summary (Súhrne).
Obrázok 9:

Podrobnosti o úlohe na pozadí

Kým prebieha akákoľvek úloha, v pravej časti dolného panelu sa zobrazuje oranžová ikona, ktorá
sa točí v smere hodinových ručičiek. Pri krátkych úlohách otáčanie ikony nebude viditeľné. Po
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dokončení všetkých úloh ikona bliká, kým sa zo zoznamu neodstránia všetky záznamy. Ak chcete
záznam odstrániť, kliknite na ikonu kríža napravo od záznamu. Záznam o úlohe neodstraňujte,
kým si nie ste istí, že informácie, ktoré obsahuje, už nepotrebujete. Po odstránení už informácie
nie sú dostupné prostredníctvom rozhrania.

1.3.5.

Pomocník (Help)

1.3.5.1.

Pomocník (Help)

Pomocou funkcie Help (Pomocník) sa otvorí systém pomocníka aplikácie IUCLID 6 na naposledy
zobrazenej stránke. Pri prvom zobrazení pomocníka po spustení aplikácie sa zobrazí predvolená
stránka.

1.3.5.2.

Informácie o aplikácii (About)

Pomocou funkcie About (Informácie o aplikácii) sa otvorí okno, ktoré obsahuje technické a právne
informácie o aplikácii IUCLID 6 a konkrétnom softvéri. Napríklad v ľavom dolnom rohu prvého okna
sa zobrazí číslo verzie aplikácie.

1.4. Panel s ponukami – horný
Pre pohodlie používateľov táto ponuka obsahuje odkazy na často používané funkcie, ktoré sú
dostupné aj prostredníctvom hlavnej ponuky. Ďalej je zobrazený príklad, kde je zvýraznená
duplicita odkazu na príkaz Paste (Prilepiť).
Obrázok 10:

1.4.1.

Horný panel s ponukami

Vyhľadávanie podľa UUID (Search by UUID)

Ak chcete vyhľadať akýkoľvek dokument podľa jeho univerzálneho jedinečného identifikátora
(UUID), prilepte UUID do poľa a potom buď kliknite na ikonu zväčšovacieho skla, alebo stlačte
kláves Enter (Zadať). Výsledky vyhľadávania sa zobrazia na navigačnej table. Je to často
najrýchlejší spôsob, ako sa dostať k dokumentu, pokiaľ máte k dispozícii UUID.
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Treba pamätať na to, že výsledkov vyhľadávania môže byť viac. Napríklad Substance dataset
(Súbor údajov o látke) sa môže vo výsledkoch objaviť ako súbor samotný alebo ako každá jeho
kópia, ktorá existuje v Dossiers (Dokumentácii).

1.5. Priestor na oznámenia (Message area)
Táto časť rozhrania sa používa na zobrazenie oznámení systému, napríklad že bol úspešne
vytvorený nový dokument. Ak sa zobrazí oznámenie o chybe, ktorú si neviete vysvetliť a o ktorej si
myslíte, že by mala byť nahlásená poskytovateľom softvéru, pozrite si oddiel 19 Získať ďalšiu
pomoc (Getting additional help). V tejto časti sa môže naraz zobrazovať viac oznámení. Ak chcete
zobraziť viac oznámení, rozbaľte priestor na oznámenia kliknutím na čiernu šípku smerujúcu nadol
úplne vpravo v priestore na oznámenia. Podobne na zbalenie tohto priestoru kliknite na šípku
smerujúcu nahor.

1.6. Panel s ponukami – dolný
V spodnej časti rozhrania vpravo sú k dispozícii tieto funkcie:

1.6.1.

Právnická osoba (Legal entity)

V prvom poli sa zobrazuje názov aktuálne aktívnej Legal entity (Právnickej osoby). Kliknutím na
pole Legal entity (Právnická osoba) sa otvorí rozbaľovacia ponuka so zoznamom Legal entities
(Právnických osôb) spojených s aktuálnym User (Používateľom). Ak existuje viac Legal entities
(Právnických osôb), aktuálne aktívnu Legal entity (Právnickú osobu) možno zmeniť výberom inej
zo zoznamu.

1.6.2.

Aktuálny používateľ (Current User)

V druhom poli v pravom dolnom rohu rozhrania sa zobrazuje názov aktuálne aktívneho User
(Používateľa). Prístup k údajom a funkciám je určený právami aktívneho User (Používateľa).

1.6.3.

Ukazovateľ úloh na pozadí (Background jobs indicator)

V pravom dolnom rohu rozhrania sa nachádza kruhová ikona, ktorá ukazuje stav úloh na pozadí.
Tento ukazovateľ je opísaný v oddiele 1.3.4.1 Úlohy na pozadí (Background jobs).

1.7. Domovská stránka (Home page)
Domovská stránka sa pri predvolenom nastavení zobrazí buď pri spustení verzie aplikácie
IUCLID 6 pre počítač, alebo pri prihlásení sa do verzie na serveri. Domovskú stránku možno
zobraziť buď kliknutím na ikonu domu, ktorá sa nachádza v paneli s ponukami, ako je znázornené
ďalej, alebo z hlavnej ponuky Go (Ísť)/Home (Domov).
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Ikona domovskej stránky

Ďalej je zobrazený príklad zmenšenej domovskej stránky.
Obrázok 12:
Domovská stránka zobrazená v 50 % zmenšení s kurzorom umiestneným nad položkou Dossier
(Dokumentácia)

Kedykoľvek chcete zobraziť domovskú stránku, kliknite na ikonu domu na paneli s ponukami.
Domovská stránka obsahuje panely, ktoré poskytujú prístup k funkciám súvisiacim buď
s konkrétnym typom objektu, alebo s funkciou aplikácie IUCLID 6. Výraz entity (objekt) sa používa
na označenie konkrétneho typu údajového objektu, ktorý je špecifický pre aplikáciu IUCLID,
napríklad Substance (Látka) a Legal entity (Právnická osoba). Každý panel obsahuje ikonu objektu
alebo funkcie. Umiestnením kurzora kdekoľvek nad panelom sa panel aktivuje, čo vyvolá zmenu
farby ikony. Kým je ikona aktívna, kliknutím ľavým tlačidlom myši sa otvorí jej okno, zatiaľ čo
kliknutím pravým tlačidlom myši sa zobrazí ponuka možností, napríklad vytvoriť nový Substance
dataset (Súbor údajov o látke), ako je znázornené v tomto príklade.
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Kliknite pravým tlačidlom myši na panel na domovskej stránke na zobrazenie ponuky

Vysvetlivky k Obrázok 13:
1. Kurzor nie je nad panelom.
2. Kurzor je nad panelom, aktivuje ho a vyvolá zmenu farby ikony.
3. Sekundárnym kliknutím (kliknutím pravým tlačidlom myši) sa zobrazí ponuka funkcií. V tomto
príklade pre Substance (Látku) existuje len funkcia vytvoriť novú Substance (Látku).
4. Zvoľte funkciu tým, že nad ňu umiestnite kurzor a potom kliknite ľavým tlačidlom myši, aby sa
vykonala.
Panely sú zoskupené do štyroch oblastí, aby sa naznačilo, že každá skupina má niečo spoločné.
Panel Dossier (Dokumentácia) je umiestnený v strede a je väčší než ostatné panely, aby sa
zohľadnila jeho ústredná rola v rámci regulačných úloh. Objekty a funkcie spojené s panelmi sú
vysvetlené v samostatných oddieloch, ktoré sú im v tejto príručke venované. Ďalej je uvedené
odôvodnenie tohto zoskupenia panelov.
Položka Main tasks (Hlavné úlohy) obsahuje odkazy na objekty, do ktorých používateľ zadáva
údaje, ako sú toxikologické údaje, fyzikálno-chemické údaje a informácie o použití, ktoré sú
špecifické pre jeho vlastné potreby a okolnosti. Tieto údaje sa môžu meniť, napríklad počas
procesu hodnotenia podľa daného nariadenia.
Položka Tools and administration (Nástroje a správa) obsahuje odkazy na funkcie, ktoré sa
menej týkajú práce s údajmi a viac toho, kto má prístup k čomu a ako možno presúvať údaje do
IUCLID 6 a z nej.
Položka Inventories (Zoznam) obsahuje odkazy na objekty, ktoré sa používajú na ukladanie
informácií, ktoré sa zvyčajne časom nemenia a môžu mať význam pre rozličné osoby, ktoré
používajú aplikáciu IUCLID 6 veľmi rozdielnym spôsobom. Napríklad Reference substance
(Referenčná látka) môže byť bežnou malou molekulou, na ktorú sa odkazuje za veľmi rozdielnych
podmienok. Informácie v Reference substance (Referenčných látkach) sa zvyčajne nemenia, hoci
ich možno upravovať.
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Položka Plugins (Zásuvné moduly) obsahuje odkazy na funkcie, ktoré boli zámerne vyňaté
z funkcií zabudovaných do aplikácie IUCLID, pretože nie všetci používatelia ich potrebujú, a ich
samostatné uloženie umožňuje rýchly vývoj bez toho, aby sa museli aktualizovať všetky aplikácie
IUCLID. Viac informácií o zásuvných moduloch sa nachádza na webovom sídle aplikácie
IUCLID 6.
Funkcie prístupné cez skupiny Main tasks (Hlavné úlohy) a Inventories (Zoznam), ako aj User
management (Správa používateľov) sú zobrazené na stránke rozdelenej na tri tably: Navigation
(Navigácia), Data (Údaje) a Information (Informácie), ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.
Relatívnu veľkosť tabiel v rámci hlavného okna možno zmeniť kliknutím a potiahnutím za okraj.
Obrázok 14:

Tably: Navigation (Navigácia) (1), Data (Údaje) (2) a Information (Informácie) (3)

Tably Navigation (Navigácia), Data (Údaje) a Information (Informácie) sú opísané v ďalších
oddieloch.

1.8. Navigačná tabla
Navigačná tabla sa používa na výber konkrétneho dokumentu a/alebo jeho časti, a to buď na
vykonanie niektorej funkcie, alebo na prečítanie údajov. V prípade potreby je možný viacnásobný
výber. V predvolenom nastavení sa aplikácia IUCLID 6 pri otvorení navigačnej tably kliknutím na
domovskú stránku snaží zobraziť všetky dokumenty zvoleného typu objektu. V aplikácii IUCLID 6
iuclid_functionalities_sk.docx

Funkcie aplikácie IUCLID 6

Strana | 16

sa štandardne zobrazí prvých 500 nájdených dokumentov. Zmena tohto nastavenia je opísaná
v oddiele 1.3.1.3.1 Všeobecné (General). Výber dokumentov zobrazených v tabuľke možno upraviť
pomocou funkcie vyhľadávania opísanej ďalej. Ak chcete získať prístup ku konkrétnej časti
dokumentu, použite funkciu TOC, Table of content (Obsah), ako sa opisuje ďalej.

1.8.1.

Karta vyhľadávania v navigačnom okne

Navigačná tabla obsahuje funkcie vyhľadávania v samostatnej karte. V prípade, keď sú okrem
vyhľadávania k dispozícii aj iné funkcie, každá z nich má svoju samostatnú kartu. Výnimkou je
User management (Správa používateľov), kde neexistuje karta pre Search (Vyhľadávanie), ale
môžu tam byť karty pre User (Používateľa), Role (Rolu) a Group (Skupinu). V takom prípade je
funkcia vyhľadávania k dispozícii na všetkých kartách. Napríklad pri prvom otvorení navigačnej
tably pre Substance (Látku) sa zobrazí len karta vyhľadávania. Hneď ako sa však otvorí konkrétna
Substance (Látka), systém vie, s ktorým dokumentom má narábať, a v rámci doplnkových kariet
TOC (Obsah) a Annotations (Komentáre) preto zobrazí údaje špecifické pre daný dokument. Ďalej
je zobrazený príklad vyhľadávania.
Obrázok 15:

Vyhľadávanie látky podľa dátumu úpravy

Na vyhľadanie zadajte požadované kritériá vyhľadávania do polí v hornej časti tably a potom
kliknite na tlačidlo Search (Vyhľadávanie). Výsledky sa zobrazia v tabuľke pod kritériami. Údaje vo
všetkých kritériách vyhľadávania možno odstrániť naraz kliknutím na tlačidlo Clear (Vymazať). Ako
zástupný znak pre jeden alebo viac znakov môže byť použitá hviezdička. Napríklad kritérium
meth* vyhľadá všetky položky, ktoré sa začínajú reťazcom znakov meth.
V zozname výsledkov vyhľadávania možno vybrať položky, s ktorými potom možno vykonávať
rozličné funkcie, buď prostredníctvom ponúk, alebo kliknutím pravým tlačidlom myši. Pomocou
štandardných metód možno uskutočniť aj viacnásobné výbery, aj keď pri viacnásobnom výbere
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nemožno vykonávať všetky funkcie. Ak chcete otvoriť dokument tak, aby sa na tablách s údajmi
a informáciami zobrazili hodnoty špecifické pre tento dokument, vyberte dokument v zozname
a potom buď dvakrát kliknite na vybranú položku, alebo kliknutím pravým tlačidlom myši otvorte
ponuku a vyberte príkaz Open (Otvoriť).
Časť tably, kde sú zobrazené vyhľadávacie kritériá, možno zbaliť a rozbaliť kliknutím na čiernu
šípku v pravej časti kritérií.
Počet výsledkov vyhľadávania, ktoré môžu byť zobrazené naraz, bol obmedzený na 500, aby sa
zabránilo preťaženiu funkcie vyhľadávania. Pri viac než 500 výsledkoch sa zobrazí výstražné
oznámenie. Bezpečnejšie je spresniť kritériá vyhľadávania než predpokladať, že z databázy bude
poskytnutých 500 výsledkov v nejakom konkrétnom poradí.

1.8.1.1.

Typ výsledku (Result type)

Result type (Typ výsledku) sa používa na zmenu typu objektu, ktorý bol nájdený a zobrazí sa
v tabuľke výsledkov. Táto možnosť je rovnocenná návratu na domovskú stránku a následnému
kliknutiu na ikonu pre typ objektu, ktorý chcete vyhľadávať.

1.8.1.2.

Typ dotazu (Query type)

Query type (Typ dotazu) ponúka rozličné druhy vyhľadávania, ktoré závisia od typu objektu, ktorý
bude vyhľadaný. Ponúkané polia závisia od typu objektu a typu vyhľadávania. Napríklad Dossiers
(Dokumentáciu) možno vyhľadať podľa nečistôt – v takom prípade sa ponúknu polia, do ktorých
možno zadať chemické identifikátory nečistôt.

1.8.1.3.

Vlastníctvo (Ownership)

Ownership (Vlastníctvo) sa zobrazuje ako kritérium, len ak je zapnutá funkcia zabezpečenia na
základe inštancie (instance based security, IBS), ako sa opisuje v oddiele 15.2.2.5 Správa IBS
(IBS management).

1.8.1.4.

Skupina (Group)

Group (Skupina) sa zobrazuje ako kritérium, len ak je zapnuté zabezpečenie na základe inštancie
(IBS), ako sa opisuje v oddiele 15.2.2.5 Správa IBS (IBS management).

1.8.1.5.

Filtrovať výsledky vyhľadávania (Filter the search results)

Filter je pole, do ktorého možno zadať hľadaný výraz, ktorý sa okamžite uplatní na položky
v tabuľke. Je označený ikonou filtračného lievika, ako je znázornené v tomto príklade.
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Filtrovať výsledky vyhľadávania

Výsledok vyhľadávania sa zobrazí, ak sa hľadaný výraz vyskytuje v ktoromkoľvek poli v zozname.
V uvedenom príklade je zobrazené filtrovanie podľa konkrétneho mesiaca. Medzery sú
interpretované doslovne. Vyhľadávanie nie je citlivé na veľké a malé písmená.
Hľadaný výraz možno odstrániť kliknutím na ikonu s krížikom, ktorá sa nachádza na pravej strane
poľa.

1.8.2.

Karta Obsah v navigačnom okne

Karta označená ako TOC (Obsah) sa zobrazuje pre Substance (Látku), Mixture (Zmes)/Product
(Výrobok) a Template (Šablónu), keď je otvorený dokument. Obsah je ekvivalentný stromovej
štruktúre oddielov v aplikácii IUCLID 5, ktorá zobrazuje štruktúru údajov v dokumente a poskytuje
prístup k jeho jednotlivým oddielom. V aplikácii IUCLID 6 však boli oddelené polia
z harmonizovaných šablón OECD a rozličných oddielov špecifických pre právne predpisy podľa
právnych predpisov, za ktorými nasledujú oddiely označené ako CORE (ZÁKLADNÉ) alebo
IUCLID CORE (ZÁKLADNÉ IUCLID). Skupiny oddielov špecifických pre právne predpisy sú
voliteľné. Aplikácia IUCLID 6 sa dodáva s týmito oddielmi najvyššej úrovne: CORE, OECD,
EU_BPR, EU_CLP a EU_REACH. Dokumentácia o tom, ako zadávať údaje na vyplnenie
konkrétnej regulačnej požiadavky, presahuje rámec tejto časti pomocníka pre aplikáciu IUCLID 6,
aj keď je možné isté porovnanie obsahov v aplikáciách IUCLID 5 a IUCLUD 6.
Rovnako ako v aplikácii IUCLID 5 oddiely požadované pre určitý typ podania možno zobraziť
kliknutím na ikonu čiernej šípky v pravej časti obsahu a vybraním jednej z možností, ako je
znázornené tu.
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Týmto sa zmení stromová štruktúra obsahu a zobrazia sa oddiely požadované pre daný typ
predloženia. Oddiely, do ktorých musia byť zadané údaje, sú označené červenou hviezdičkou.
Ďalej je zobrazený príklad registrácie 10 – 100 ton podľa nariadenia REACH.
Obrázok 18:

Zobrazenie obsahu pre typ podania Registrácia 10 – 100 ton podľa REACH

Upozorňujeme, že CORE (ZÁKLADNÉ) sa už nezobrazuje a zobrazené oddiely sú veľmi podobné
oddielom zobrazeným v aplikácii IUCLID 5. Oddiely s údajmi požadované pri podaní boli prevzaté
z CORE (ZÁKLADNÉ), OECD a EU_REACH. Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie, ktoré sa
zobrazuje pri prvom otvorení dokumentu, vyberte z rozbaľovacej ponuky typov podania Complete
table of contents (Úplný obsah). Všetky údaje zadané, kým sa zobrazuje určitý typ podania, sa
teraz zobrazia v oddiele najvyššej úrovne, odkiaľ bol daný oddiel vybraný. Napríklad ak sa pre typ
predloženia REACH Registration 10 – 100 tonnes (Registrácia 10 – 100 ton podľa REACH) pridá
do oddielu 3.3 Sites (Sídla) Site (Sídlo), objaví sa v Complete table of contents (Úplnom obsahu)
v CORE (ZÁKLADNÉ)/oddiel 3.3 Sites (Sídla). Podobne, ak sa pre typ predloženia REACH
Registration 10 – 100 tonnes (Registrácia 10 – 100 ton podľa REACH) pridá do oddielu 6.1.1
Short-term toxicity to fish (Krátkodobá toxicita pre ryby) súhrn štúdie sledovaných parametrov,
objaví sa v rámci OECD v harmonizovanej šablóne C Effects on biotic systems (Vplyvy na biotické
systémy), oddiele 41 Short-term toxicity to fish (Krátkodobá toxicita pre ryby).
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Ak chcete pridávať údaje na jednom mieste v stromovej štruktúre oddielov, otvorte oddiel, potom
kliknite pravým tlačidlom myši na jeho názov. V závislosti od konkrétneho oddielu možno vytvoriť
tieto typy položiek:

1.8.2.1.

Záznam o štúdii sledovaných parametrov (Endpoint study record)

Všetky položky v rámci harmonizovaných šablón OECD predstavujú endpoint study records
(záznamy o štúdii sledovaných parametrov).
Napr. OECD/Physico... (Fyzikálno...) /2 Melting point... (Teplota topenia…)
Obrázok19: Vytvorenie záznamu o štúdii sledovaných parametrov v rámci OECD

1.8.2.2.

Súhrn sledovaných parametrov (Endpoint summary)

Všetky položky v oddieloch 4 až 7 v rámci CORE (ZÁKLADNÉ) predstavujú súhrny sledovaných
parametrov.
Napr. CORE (ZÁKLADNÉ)/4 Physico... (Fyzikálno...) /4.2 Melting point... (Teplota topenia…)
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Vytvorenie súhrnu sledovaných parametrov v CORE (ZÁKLADNÉ)

Ak sa vytvorí záznam o štúdii sledovaných parametrov v rámci OECD a pre ten istý oddiel sa
vytvorí súhrn sledovaných parametrov v CORE (ZÁKLADNÉ), pri zobrazení tohto oddielu pre
konkrétne právne predpisy sa zobrazia oba súbory. V predchádzajúcich dvoch príkladoch teploty
topenia by zobrazenie podľa nariadenia REACH mohlo vyzerať približne ako na tomto obrázku.
Obrázok 21:
Súhrn sledovaných parametrov a záznam o štúdii sledovaných parametrov zobrazené spoločne
v rámci konkrétnych právnych predpisov
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Záznam (Record)

Ak record (záznam) obsahuje údaje, ktoré nemôžu byť opísané ako endpoint study (štúdia
sledovaných parametrov), označuje sa len ako záznam.
Všetky položky v rámci EU_REACH a EU_BPR sú záznamy.
Napr. CORE (ZÁKLADNÉ) 3.10
Obrázok 22:

1.8.2.4.

Vytvorenie záznamu v rámci EU_REACH

Súhrn (Summary)

Summary (Súhrn) na rozdiel od endpoint summary (súhrnu sledovaných parametrov) predstavuje
len records (záznamy), nie endpoint study records (záznamy o štúdii sledovaných parametrov).
Všetky položky v rámci EU_BPR sú buď summaries (súhrny), alebo records (záznamy).
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Vytvorenie súhrnu v rámci EU_BPR

Pevne stanovený záznam (Fixed record)

Fixed record (Pevne stanovený záznam) sa vytvorí v oddiele, kde môže byť len jeden record
(záznam). Vo všetkých ostatných oddieloch môže byť viac než jedna položka.
Napr. CORE (ZÁKLADNÉ) 1.1 Identification (Identifikácia)

1.8.2.6.

Filtrovať obsah (Filter the TOC)

Filter je pole, do ktorého možno zadať hľadaný výraz, ktorý sa okamžite uplatní na obsah. Zobrazí
sa každý uzol v obsahu, ktorý vo svojom názve obsahuje hľadaný výraz. To zahŕňa všetky
záznamy a súhrny. Hierarchia obsahu sa rozbalí do takej miery, aká je potrebná na zobrazenie
príslušného uzla alebo uzlov. Medzery sú interpretované doslovne. Vyhľadávanie nie je citlivé na
veľké a malé písmená.
Hľadaný výraz možno odstrániť kliknutím na ikonu s krížom, ktorá sa nachádza na pravej strane
poľa.
Ďalší príklad zobrazuje filtrovanie názvov oddielov:
Hľadaný výraz biot zobrazí OECD/C Effect on biotic systems (Vplyv na biotické systémy)/56
Biotransformation and kinetics (Metabolizmus a reakčná kinetika),
hľadaný výraz bioti zobrazí OECD/C Effect on biotic systems (Vplyv na biotické systémy).

iuclid_functionalities_sk.docx

Funkcie aplikácie IUCLID 6

1.8.2.7.

Strana | 25

Ponuka funkcií obsahu (TOC functions menu)

Na pravej strane okna filtra je ikona v podobe bielej šípky smerujúcej nadol. Kliknutím na túto ikonu
sa otvorí ponuka, ako je znázornené ďalej.
Obrázok 24:

1.8.2.7.1.

Otvorenie ponuky funkcií obsahu

Obnoviť (Refresh)

Refresh (Obnoviť) spôsobí prepísanie obsahu v súlade s najnovšími údajmi v databáze.
1.8.2.7.2.

Rozbaliť všetko (Expand all)

Funkcia Expand all (Rozbaliť všetko) zobrazí kompletnú stromovú štruktúru obsahu.
1.8.2.7.3.

Zbaliť všetko (Collapse all)

Funkcia Collapse all (Zbaliť všetko) zobrazí len prvú úroveň vetiev v stromovej štruktúre obsahu.
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Aktualizovať odkazy (Update reference)

Funkcia Update references (Aktualizovať odkazy) skopíruje všetky zmeny v záznamoch
a súhrnoch do dokumentu, v ktorom sa vyskytujú ako odkazy. Takéto odkazy sa vytvárajú
pomocou funkcie paste reference (prilepiť odkaz) v programe na prácu so schránkou, ako sa
opisuje v oddiele 1.10.2 Správca schránky (Clipboard manager). Ak je záznam alebo súhrn
odkazom, jeho ikona v obsahu je označená šípkou.
1.8.2.7.5.

Zobraziť len záznamy (Show only records)

Show only records (Zobraziť len záznamy) filtruje obsah tak, aby sa zobrazovali len records
(záznamy) a endpoint study records (záznamy o štúdii sledovaných parametrov).
1.8.2.7.6.

Zobraziť len súhrny (Show only summaries)

Show only summaries (Zobraziť len súhrny) filtruje obsah tak, aby sa zobrazovali len summaries
(súhrny) a endpoint summaries (súhrny sledovaných parametrov).
1.8.2.7.7.

Zobraziť všetko (Show all)

Show all (Zobraziť všetko) odstraňuje všetky filtre použité na record (záznam) alebo summary
(súhrn).
1.8.2.7.8.

Skopírovať obsah do schránky (Copy contents to clipboard)

Copy contents to clipboard (Skopírovať obsah do schránky) skopíruje všetky údaje v obsahu do
schránky bez ohľadu na to, čo sa práve zobrazuje.

1.8.3.

Karta komentárov v navigačnom okne

Karta Annotations (Komentáre) zobrazuje zoznam všetkých Annotations (Komentárov), ktoré sú
spojené s vybraným dokumentom. Kliknutím na položku v zozname sa otvorí Annotation
(Komentár) v table údajov. To možno urobiť aj kliknutím na panel Annotations (Komentáre) na
domovskej stránke, vyhľadaním komentára a potom dvojitým kliknutím na príslušnú položku vo
výsledkoch vyhľadávania.
Karta Komentáre sa zobrazuje pre objekty typu Substance (Látka), Mixture (Zmes)/Product
(Výrobok), Template (Šablóna) a Dossier (Dokumentácia).

1.9. Tabla údajov (Data pane)
Tabla údajov sa používa buď na čítanie, alebo na úpravu údajov v konkrétnych poliach v rámci
dokumentu. Dokument je potrebné najprv vybrať na navigačnej table a potom otvoriť. V aplikácii
IUCLID 6 neexistuje režim úprav, ktorý existoval v aplikácii IUCLID 5.
Vo väčšine prípadov boli polia prítomné v aplikácii IUCLID 5 presunuté do aplikácie IUCLID 6
nezmenené a v takom prípade sa nezmenili ani usmernenia na ich použitie.
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1.10. Informačná tabla (Information pane)
Hodnoty a funkcie na informačnej table sú špecifické pre aktuálne otvorený dokument. Zahŕňajú
protokol s technickými identifikátormi dokumentu, informácie o údajoch spojených s dokumentom
a históriu úprav vykonaných v dokumente. Na rozdiel od aplikácie IUCLID 5 informačná tabla
obsahuje aj funkciu schránky.

1.10.1. Informácie (Information)
Information (Informácie) obsahujú vyhlásenie o type dokumentu a jeho univerzálny jedinečný
identifikátor (Universal Unique Identifier, UUID). Ak je dokument v Dossier (Dokumentácii), uvedie
sa UUID Dossier (Dokumentácie).

1.10.1.1. Pôvodný dokument (Original document)
Original document (Pôvodný dokument) sa zobrazí, ak je otvorený dokument buď záznamom,
alebo súhrnom predstavujúcim odkaz. Odkaz možno buď aktualizovať, alebo odstrániť kliknutím na
príslušné tlačidlo. Ak je odkaz odstránený, príslušný záznam alebo súhrn sa stane statickou kópiou
záznamu alebo súhrnu, na ktorý odkazuje. Táto kópia obsahuje údaje získané počas poslednej
aktualizácie. Tu je uvedený príklad.
Obrázok 25:

Pôvodný dokument k odkazu

1.10.2. Správca schránky (Clipboard manager)
Schránka môže obsahovať položky records (záznamy), endpoint study records (záznamy o štúdii
sledovaných parametrov), summaries (súhrny) a endpoint summaries (súhrny sledovaných
parametrov), ktoré boli skopírované kliknutím pravým tlačidlom myši na príslušné položky
v obsahu. Tu je uvedený príklad.
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Správca schránky

Vysvetlivky k Obrázok 26
1. Prilepiť vybrané
2. Prilepiť všetky
3. Prilepiť vybrané ako odkaz
4. Prilepiť všetky ako odkaz
5. Odstrániť vybrané
6. Odstrániť všetky
Po umiestnení položky do schránky ju možno prilepiť do dokumentu buď jednorazovo, alebo ako
odkaz. V obsahu sa položka prilepená ako odkaz na Substance (Látku), Mixture (Zmes)/Product
(Výrobok) alebo Template (Šablónu) zobrazí so šípkou na ikone. Odkazy možno aktualizovať buď
všetky naraz v rámci dokumentu s odkazmi, alebo jednotlivo pre každý záznam alebo súhrn, ktorý
je odkazom. Individuálna aktualizácia každého záznamu alebo súhrnu sa vykonáva z karty
informácií na informačnej table, ako sa opisuje v oddiele 1.10.1 Informácie (Information).

1.10.3. Prílohy (Attachments)
Tu sa spravuje vzťah medzi aktuálne otvoreným dokumentom a jeho prílohami. Prílohy sú
jednotlivé počítačové súbory vytvorené mimo aplikácie IUCLID. Prílohy možno pridať, otvoriť,
odstrániť a možno do nich zaznamenať poznámky.

1.10.4. História úprav (Modification history)
História úprav zobrazuje zoznam udalostí spojených s aktuálne otvoreným dokumentom určený
len na čítanie. Obsahuje polia date (dátum), author (autor), legal entity (právnická osoba), remarks
(poznámky). Autor je názov User (Používateľa).
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1.10.5. Komentáre (Annotations)
Tu sa spravuje vzťah medzi aktuálne otvoreným dokumentom a jeho Annotations (Komentármi).
Annotations (Komentáre) môžu súvisieť so objektmi typu Substance (Látka), Mixture
(Zmes)/Product (Výrobok), Template (Šablóna) a Dossier (Dokumentácia). Tlačidlo New (Nový)
slúži na vytvorenie nového Annotation (Komentára), ktorý sa automaticky pripojí k aktuálne
otvorenému dokumentu. Tlačidlo Link (Prepojenie) sa používa na priradenie existujúceho
Annotation (Komentára). Kliknutím na Link (Prepojenie) otvoríte okno na vyhľadávanie. Vyhľadajte
Annotation (Komentár), vyberte ho a potom kliknite na tlačidlo Assign (Priradiť). Pomocou
štandardných metód možno vykonávať viacnásobné výbery.

1.10.6. Odkazy (References)
Táto karta sa zobrazuje len v prípade, že aktuálne otvorený dokument je Annotation
(Komentárom). Poskytuje zoznam dokumentov súvisiacich s Annotation (Komentárom). Spojenie
možno odstrániť výberom dokumentu zo zoznamu a kliknutím na tlačidlo Unlink (Odpojiť).

2. Látka (Substance)
Substance (Látka) je softvérový objekt v aplikácii IUCLID, ktorý sa používa na ukladanie informácií
o predmete, ktorý sa z regulačného hľadiska považuje za jednu chemickú látku.
Polia v rámci Substance (Látky) sú navrhnuté tak, aby umožňovali záznam širokého spektra
rozličných typov informácií dôležitých z hľadiska právnej úpravy chemických látok. Niektoré polia
sú špecifické pre konkrétne právne predpisy, zatiaľ čo iné sú všeobecnejšie. Opis toho, aké údaje
by mali byť zadané do každého poľa, je mimo rozsahu pôsobnosti tejto príručky. Príslušné
informácie sú uvedené v usmerneniach špecifických pre právne predpisy, podľa ktorých sa dané
údaje vyžadujú. Polia sú usporiadané do obsahu. Všeobecná funkcia obsahu v aplikácii IUCLID 6
je opísaná v oddiele 1.8.2 Karta Obsah v navigačnom okne.
Identifikácia Substance (Látky) je vymedzená v oddiele 1 General information (Všeobecné
informácie). V oddiele 1.1 Identification (Identifikácia) sú dve povinné polia, Substance name
(Názov látky) a Legal entity (Právnická osoba). Ak chcete vytvoriť prepojenie na Legal entity
(Právnickú osobu), kliknite na ikonu odkazu
v poli Legal entity (Právnická osoba), vyberte Legal
entity (Právnickú osobu) a potom kliknite na Assign (Priradiť). V oddiele 1.1 Identification
(Identifikácia) možno identifikovať najdôležitejšiu zložku Substance (Látky) prepojením na
Reference substance (Referenčnú látku). Ďalšie podrobnosti o identifikácii Substance (Látky) sú
uvedené v oddiele 1.2 Composition (Zloženie), kde môže byť vymedzené jedno alebo viac zložení.
Zloženie môže obsahovať identifikáciu constituents (zložiek), additives (prídavných látok)
a impurities (nečistôt) a ich relatívny podiel. Ak chcete správne vymedziť identifikáciu Substance
(Látky) pre osobitné právne predpisy, pozrite si usmernenia pre dané právne predpisy.

2.1. Súvisiace informácie o látke (Related information for a Substance)
V oddiele 0 Related information (Súvisiace informácie) sú pre Substance (Látku) pododdiely,
v ktorých sa zobrazuje, ako konkrétna Substance (Látka) súvisí s inými konkrétnymi objektmi typu
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Template (Šablóna), Category (Kategória), Mixture (Zmes)/Product (Výrobok) a Assessment entity
(Objekt posudzovania). Tu je zobrazené umiestnenie v obsahu.
Obrázok 27:

Úplný obsah pre látku so zobrazením oddielov v časti súvisiace informácie

Položka Templates (Šablóny) ukazuje, ktoré Templates (Šablóny) sú pripojené k Substance
(Látke), ako sa opisuje v oddiele 4 Šablóna (Template). Položka Categories (Kategórie) ukazuje,
do ktorých Categories (Kategórií) bola Substance (Látka) zaradená, ako sa opisuje v oddiele 5
Kategória (Category). Položka Mixtures (Zmesi) ukazuje, v ktorých Mixtures (Zmesiach)/Products
(Výrobkoch) zohráva Substance (Látka) úlohu, ako sa opisuje v oddiele 3 Zmes/Výrobok
(Mixture/Product). Položka Assessment entities (Objekty posudzovania) obsahuje informácie
o tom, ako je Substance (Látka) zapojená do procesu posudzovania, ako sa opisuje v oddiele 2.2
Objekt posudzovania (Assessment entity).

2.2. Objekt posudzovania (Assessment entity)
Koncept objektu posudzovania možno chápať ako súhrnný koncept pre súbor údajov
o vlastnostiach látky (naprieč sledovanými parametrami), ktorý sa používa na účely posudzovania.
Umožňuje vymedziť konzistentné súbory vlastností, ktoré sú relevantné pri posudzovaní
konkrétneho zloženia/foriem látky (uvádzanej na trh alebo vytváranej pri použití).
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Cieľom konceptu objektu posudzovania je poskytnúť nástroj, ktorý pomáha používateľom
dokumentovať zložité prípady posúdenia v aplikácii IUCLID. Keď je posúdenie jednoznačné, tento
koncept netreba uplatňovať.
Každý objekt posudzovania sa skladá z názvu, zloženia a zoznamu súvisiacich súhrnov
sledovaných parametrov, ktoré podporujú existenciu objektu posudzovania. Pre všetky záznamy
o štúdii sledovaných parametrov, ktoré sú relevantné v súvislosti so súhrnom týkajúcim sa
konkrétneho sledovaného parametra, musí hodnotiteľ vytvoriť aktívne spojenia s daným súhrnom.

2.3. Objekt posudzovania v aplikácii IUCLID 6
Kliknutím na 0.4 Assessment entities (Objekty posudzovania) sa otvorí Assessment entity overall
pane (Celková tabla objektu posudzovania). V poli Description of the chemistry of the substance
during its life cycle (Opis vlastností látky počas jej životného cyklu) sa očakáva opis prístupu
k posudzovaniu na základe chemickej štruktúry látky a poznania jej použitia, ako aj celkové
odôvodnenie tam, kde sa vytvoria objekty posudzovania.
K dispozícii je aj osobitné pole na uvedenie opisu pre verejnosť.
Na tej istej celkovej table obsahuje Assessment entities table (Tabuľka objektov posudzovania)
úplný zoznam objektov posudzovania, ktoré sú k dispozícii pre danú látku. Táto tabuľka sa
automaticky doplní, len čo sa v oddiele 0.4 Substance (Látka) vymedzí objekt posudzovania.
Pomocou funkcie go to link target (prejsť na cieľ odkazu) prejdete do vybraného Assessment entity
(Objekt posudzovania) a zobrazia sa súvisiace informácie.

2.3.1.

Ako vytvoriť objekt posudzovania

Assessment entity (Objekt posudzovania) možno vytvoriť v rámci obsahu v položke Substance
(Látka): kliknite pravým tlačidlom myši na oddiel 0.4, potom vyberte New (Nový) a zadajte typ
Assessment entity (Objekt posudzovania). Možnosti sú tieto:
•
•
•
•

registrovaná látka ako taká,
konkrétne zloženie/forma registrovanej látky,
zložka/skupina zložiek registrovanej látky,
transformácia registrovanej látky.

Pre všetky typy Assessment entity (Objektov posudzovania) sa bežne zobrazia tieto polia:

2.3.1.1.

Názov objektu posudzovania (Name of the assessment entity)

Používateľ by mal uviesť názov Assessment entity (Objektu posudzovania). Keďže tento názov sa
nezobrazí v stromovej štruktúre, odporúča sa príslušným spôsobom prepísať názov Assessment
entity (Objektu posudzovania) v stromovej štruktúre.

2.3.1.2.

Vzťah k registrovanej látke (Relation to the registered substance)

Tento vzťah závisí od typu Assessment entity (Objektu posudzovania). Je určený len na čítanie.
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Zloženie objektu posudzovania (Assessment entity composition)

V tejto tabuľke používateľ uvedie zloženie Assessment entity (Objektu posudzovania) pre lepšie
porozumenie vymedzenia pojmu Assessment entity (Objekt posudzovania). V závislosti od typu
Assessment entity (Objektu posudzovania) používateľ vytvorí odkaz na jednu z týchto položiek:
– dostupné zloženie v oddiele 1.2 [Specific composition (Konkrétne zloženie)/form of the registered
substance (forma registrovanej látky)],
– zoznam Reference substances (Referenčných látok), ktoré sú súčasťou zloženia v oddiele 1.2
[(group of) constituent in the registered substance (zložka/skupina zložiek registrovanej látky)],
– jedna z Reference substances (Referenčných látok), ktoré sú k dispozícii v aplikácii IUCLID
[transformation of the registered susbtance (transformácia registrovanej látky)].

2.3.1.4.

Zloženie/formy, na ktoré sa vzťahuje objekt posudzovania (Compositions/forms
covered by the Assessment entity)

Existuje možnosť vytvoriť odkaz na zloženie uvedené v oddiele 1.2 s cieľom naznačiť, že sa
očakáva, že na posúdenie tohto zloženia sa použije Assessment entity (Objekt posudzovania).
Takýto odkaz je užitočný pre pochopenie prístupu k posudzovaniu, a najmä väzieb medzi:
1. zložením a použitím (k dispozícii v oddiele 3.5 aplikácie IUCLID),
2. prispievajúcimi činnosťami v rámci použitia a odhadmi expozície [k Assessment entities
(Objektom posudzovania)].

2.3.1.5.

Doplňujúce informácie (Additional information)

Konkrétne informácie týkajúce sa správy, ktoré neboli uvedené v celkovom vysvetlení, prečo bol
vytvorený objekt posudzovania, uveďte v poli Description of the chemistry of the substance during
its life cycle (Opis vlastností látky počas jej životného cyklu). Toto pole možno použiť napríklad na
vysvetlenie odôvodnenia zoskupenia zložiek v rámci (group of) constituents (skupiny zložiek).

2.3.1.6.

Prepojený súhrn sledovaných parametrov (Endpoint summary linked)

Ak chcete zabezpečiť transparentnosť a umožniť triedenie informácií v súbore údajov aplikácie
IUCLID, s Assessment entity (Objektom posudzovania) by mali byť prepojené všetky relevantné
záznamy o štúdii a súhrny sledovaných parametrov. Tým sa umožní napríklad ich triedenie
v zobrazení súboru údajov IUCLID a ich predloženie v roztriedenej podobe v správach o chemickej
bezpečnosti pomocou Report generator (Nástroja na vytváranie správ). Z tejto tabuľky môže
používateľ vytvoriť odkazy na všetky súhrny sledovaných parametrov, ktoré sú relevantné pre
Assessment entity (Objekt posudzovania). V prípade potreby možno poskytnúť vysvetlenie
relevantnosti súhrnu sledovaných parametrov pre Assessment entity (Objekt posudzovania) v poli
Notes (Poznámky) pri vytvorení odkazu na Assessment entity (Objekt posudzovania). Používatelia
sa vyzývajú, aby v každom prepojenom súhrne sledovaných parametrov poskytli prepojenie na
všetky záznamy o štúdii, ktoré sú relevantné pre súhrn ako taký. Týmto spôsobom je Assessment
entity (Objekt posudzovania) nepriamo prepojený so štúdiami sledovaných parametrov.
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Schéma reakcie (Reaction schema)

V prípade potreby nahrajte obrázok schémy reakcie [Transformation of the registered substance
(Transformácia registrovanej látky)].

3. Zmes/Výrobok (Mixture/Product)
Mixture (Zmes)/Product (Výrobok) je softvérový objekt v aplikácii IUCLID, ktorý sa používa na
ukladanie informácií buď o predmete, ktorý sa v regulačnom kontexte považuje za zmes, alebo
podľa právnych predpisov o biocídoch BPR za výrobok.
Štruktúra objektu Mixture (Zmes)/Product (Výrobok) je podobná štruktúre objektu Substance
(Látka), ktorá je opísaná v oddiele 2 Látka (Substance), existujú však významné rozdiely v oddiele
1.2 Composition (Zloženie). Nachádza sa tu doplňujúce pole s názvom Formulation type (Typ
prípravku), ktoré je relevantné pre Products (Výrobky). Okrem toho Mixture (Zmes)/Product
(Výrobok) môže namiesto constituents (zložiek) obsahovať components (komponenty). Môže
existovať viac components (komponentov), impurities (nečistôt) a additives (prídavných látok),
ktoré môžu odkazovať nielen na Reference substance (Referenčnú látku), ale aj buď na Substance
(Látku), alebo na Mixture (Zmes)/Product (Výrobok). Preto tam, kde je pripojený odkaz na
vymedzenie identifikácie component (komponentu), impurity (nečistoty) alebo additive (prídavnej
látky), musí byť vybraný objekt, ako je znázornené na ďalšom obrázku.
Obrázok 28:

Vyberte typ objektu uvedeného v zložení zmesi/výrobku

Rozličné components (komponenty), impurities (nečistoty) a additives (prídavné látky) sa pridajú
do opakovateľných blokov. Ďalej je zobrazený príklad, v ktorom sú dva komponenty, z ktorých
každý predstavuje Substance (Látku). V príklade nie sú uvedené žiadne impurities (nečistoty) a je
v ňom uvedená jedna additive (prídavná látka).
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Príklad zloženia zmesi/výrobku

3.1. Súvisiace informácie o zmesi/výrobku (Related information for a
Mixture/Product)
Oddiel 0 Related information (Súvisiace informácie) obsahuje pododdiel Mixture (Zmes)/Product
(Výrobok), v ktorom sa zobrazuje, ktoré Templates (Šablóny) sú priamo pripojené ku konkrétnej(emu) Mixture (Zmesi)/Product (Výrobku), ako sa opisuje v oddiele 4 Šablóna (Template).

4. Šablóna (Template)
Template (Šablóna) je objekt, ktorý umožňuje naraz vložiť údaje z viacerých oddielov do objektu
Substance (Látka) alebo Mixture (Zmes)/Product (Výrobok) bez potreby znovu manuálne vytvoriť
všetky jednotlivé oddiely a opakovane do nich zadať údaje.
Template (Šablóna) má dve povinné polia, Template name (Názov šablóny) a Legal entity
(Právnická osoba). Ak chcete vytvoriť prepojenie na Legal entity (Právnickú osobu), kliknite na
ikonu odkazu
v poli Legal entity (Právnická osoba), vyberte Legal entity (Právnickú osobu)
a potom kliknite na Assign (Priradiť). Štruktúra Template (Šablóny) je podobná štruktúre
Substance (Látky), ale v CORE (ZÁKLADNÉ) neobsahuje oddiel 0 ani oddiely 1.1 Identity
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(Identifikácia) a 1.3 Identifiers (Identifikátory), pretože tieto sa poskytnú z objektu, ku ktorému je
Template (Šablóna) pripojená.

4.1. Zloženie v šablóne (Composition in Template)
Oddiel 1.2 Composition (Zloženie) sa líši pre Substance (Látku) a Mixture (Zmes)/Product
(Výrobok). Na umožnenie pripojenia rovnakej Template (Šablóny) k týmto dvom objektom možno
vytvoriť dva odlišné typy Composition (Zloženia), jeden pre Substance (Látku) a druhý pre Mixture
(Zmes)/Product (Výrobok), ako je znázornené ďalej.
Obrázok 30:

Vytvoriť zloženie v šablóne

Názvy compositions (zloženia) sú pre daný typ vopred zahrnuté, ako je znázornené v tomto
príklade:
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Zloženia v šablóne pre látku a zmes/výrobok

Pri pripojení Template (Šablóny) k Substance (Látke) alebo Mixture (Zmesi)/Product (Výrobku) sa
pripojí len správny typ Composition (Zloženia).

4.2. Pripojenie šablóny k látke alebo zmesi/výrobku (Attaching a
Template to a Substance or a Mixture/Product)
Ak chcete pripojiť Template (Šablónu), otvorte Substance (Látku) alebo Mixture (Zmes)/Product
(Výrobok), zobrazte obsah, otvorte CORE (ZÁKLADNÉ) oddiel 0 Súvisiace informácie a potom
dvakrát kliknite na Template (Šablónu). Tým sa otvorí okno na správu Template (Šablóny) pre
danú Substance (Látku) alebo Mixture (Zmes)/Product (Výrobok), ako je znázornené v tomto
príklade.
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Pripojiť šablónu ako kópiu alebo ako zdedenú

Template (Šablónu) možno pripojiť jedným z dvoch spôsobov, ako inherit (zdedenú) alebo ako
copy (kópiu).
Príkazom Inherit (Zdediť) sa vytvorí dynamický odkaz z Substance (Látky) alebo zo/z Mixture
(Zmesi)/Product (Výrobku) na Template (Šablónu). Údaje možno upravovať len v rámci Template
(Šablóny), nie v rámci Substance (Látky) ani Mixture (Zmesi)/Product (Výrobku), ku ktorým je
Template (Šablóna) pripojená. Úpravy vykonané v Template (Šablóne) sú okamžite dostupné
v Substance (Látke) alebo Mixture (Zmesi)/Product (Výrobku).
Príkazom Copy (Kopírovať) sa pridá kópia dokumentov v Template (Šablóne) do Substance
(Látky) alebo Mixture (Zmesi)/Product (Výrobku). Nie je tu žiadny odkaz. Dokument skopírovaný
týmto spôsobom možno upraviť v Substance (Látke) alebo Mixture (Zmesi)/Product (Výrobku), do
ktorých bol skopírovaný. Aj keby bola Template (Šablóna) úplne vymazaná, údaje v Substance
(Látke) alebo Mixture (Zmesi)/Product (Výrobku) zostanú nedotknuté.
Funkcia Template (Šablóny) v aplikácii IUCLID 6 sa oproti aplikácii IUCLID 5 líši v tom, že sama
Template (Šablóna) nie je typu inherit (zdedená) ani typu copy (kópia). Rozdiel medzi správaním
sa inherit (zdedenej šablóny) a copy (kópie šablóny) sa uplatní len na prepojenie medzi Template
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(Šablónou) a Substance (Látkou) alebo Mixture (Zmesou)/Product (Výrobkom). To znamená, že tá
istá Template (Šablóna) môže byť v jednom odkaze zdedená a inde skopírovaná.
Keď ste sa rozhodli, či použijete inherit (zdedenú šablónu) alebo copy (kópiu šablóny), kliknite
v okne pre správu Template (Šablóny) buď na Add (Pridať), alebo na Copy templates (Kopírovať
šablóny). V predchádzajúcom príklade je kurzor umiestnený nad funkciou Add (Pridať) pripravený
vytvoriť dynamické prepojenie na aktuálne otvorenú Substance (Látku). Kliknutím na Add (Pridať)
sa otvorí kontextové okno, v ktorom možno vyhľadať a priradiť Template (Šablónu). V ďalšom
príklade boli nájdené všetky dostupné Templates (Šablóny) pomocou zástupného znaku * v poli
názvu. Priradená má byť šablóna Template_1 (Šablóna_1).

Template (Šablóna) sa po priradení pridá do zoznamu Templates (Šablón), ktoré boli pripojené
pomocou príkazu inherit (zdediť). Poradie Templates (Šablón) v tomto zozname možno meniť
a šablóny z neho odstrániť. Odstránenie zo zoznamu neovplyvní samotnú Template (Šablónu);
odstránia sa len údaje poskytnuté pomocou Template (Šablóny) zo Substance (Látky) alebo zo/z
Mixture (Zmesi)/Product (Výrobku). Dokumenty poskytnuté pomocou Template (Šablóny) sa
pridajú do obsahu k existujúcim dokumentom a označia sa ikonou priečinka, ktorá obklopí
štandardnú ikonu, ako je znázornené tu.
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Dokumenty v rámci látky zdedené zo šablóny

Ak chcete kopírovať dokumenty z Template (Šablóny), kliknite na Copy templates (Kopírovať
šablóny) v okne pre správu Template (Šablóny). Týmto sa otvorí kontextové okno, v ktorom možno
vyhľadať a priradiť Template (Šablónu). V ďalšom príklade boli nájdené všetky dostupné
Templates (Šablóny) pomocou zástupného znaku * v poli názvu. Kopírovaná má byť Template
(Šablóna) s názvom Template_1 (Šablóna_1).

iuclid_functionalities_sk.docx

Funkcie aplikácie IUCLID 6

Strana | 40

Po kliknutí na Copy (Kopírovať) sa zobrazí správa, ktoré dokumenty boli skopírované, ako je
znázornené tu.
Obrázok 34:

Správa o dokumentoch skopírovaných zo šablóny

Dokumenty skopírované z Template (Šablóny) sa pridajú do obsahu k existujúcim dokumentom.
Dokument má štandardnú ikonu, pretože neexistuje žiadny odkaz na údaje z Template (Šablóny),
a možno ho upraviť. V ďalšom príklade sú znázornené dokumenty skopírované a zdedené
z Template (Šablóny) a vytvorené v rámci látky.
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Dokumenty skopírované zo šablóny do látky

Skopírujú sa všetky dokumenty z Template (Šablóny). Neexistuje spôsob, ako obmedziť výber
počas procesu kopírovania. Ak sa Template (Šablóna) skopíruje viac než raz do tej istej Substance
(Látky) alebo Mixture (Zmesi)/Product (Výrobku), ďalšie nové kópie sa pridajú do obsahu bez toho,
aby sa údaje prepísali.

5. Kategória (Category)
Category (Kategória) je objekt, ktorý umožňuje opis chemickej kategórie v rámci aplikácie
IUCLID 6. Tento oddiel je rozdelený na dve časti. Prvá časť obsahuje úvod ku konceptu chemickej
kategórie, po ktorom nasleduje opis toho, ako možno použiť aplikáciu IUCLID 6 na prezentáciu
a analýzu údajov v chemickej kategórii.

5.1. Chemická kategória (Chemical category)
Chemická kategória je skupina chemických látok, ktorých fyzikálno-chemické a toxikologické
vlastnosti sú pravdepodobne podobné alebo sledujú pravidelné správanie v dôsledku štrukturálnej
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podobnosti. Tieto štrukturálne podobnosti môžu vytvoriť predvídateľné správanie v rámci
niektorých alebo všetkých týchto parametrov: fyzikálno-chemické vlastnosti, environmentálny osud,
vplyvy na životné prostredie a vplyvy na ľudské zdravie. Podobnosti môžu byť založené na:
1. spoločnej funkčnej skupine (napr. aldehyd, epoxid, ester, kovový ión atď.) alebo
2. pravdepodobnosti spoločných prekurzorov a/alebo produktov rozkladu prostredníctvom
fyzikálnych alebo biologických procesov, ktorých výsledkom sú štrukturálne podobné chemické
látky (napr. „prístup metabolických ciest“ skúmania príbuzných chemikálií, ako je
kyselina/ester/soľ) a
3. vzostupnej alebo konštantnej zmene v rámci kategórie (napr. kategória dĺžky reťazca).
Chemickú kategóriu možno vymedziť prostredníctvom zoznamu chemických látok (členov
kategórie) a súboru vlastností a/alebo vplyvov, pre ktoré sú dostupné alebo môžu byť vytvorené
experimentálne a/alebo odhadnuté údaje (sledované parametre kategórie). Chemická kategória
môže byť reprezentovaná vo forme matrice.
Chýbajúce údaje v chemickej kategórii možno vyplniť pomocou rozličných prístupov vrátane
jednoduchého použitia prevzatých údajov, analýzy trendov (interpolácia a extrapolácia)
a výpočtových metód založených na modeloch SAR, QSAR alebo QAAR.

5.2. Objekt kategória (Category entity)
Objekt Category (Kategória) obsahuje odôvodnenie chemickej kategórie a skupinu objektov
Substance (Látky), ktorá obsahuje údaje o členoch chemickej kategórie. Objekt Category
(Kategória) poskytuje funkciu známu ako category matrix (matrica kategórie). V nej sú zobrazené
odkazy na všetky dokumenty v rámci všetkých Substances (Látok), ktoré patria do danej kategórie,
podľa oddielov. Pomocou Matrix (Matrice) sa jednoduchšie zobrazí, ktoré Substance (Látky)
obsahujú relevantné dokumenty, a pomáha pri prechádzaní z jednej na druhú.
Objekt Category (Kategória) musí mať názov a musí byť spojený s Legal entity (Právnickou
osobou). Existuje možnosť uviesť regulačný účel kategórie, ako je znázornené tu.
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Obrázok 36: Povinné polia v časti Kategória

Informácie o kategórii a jej odôvodnenie možno zadať do poľa v dolnej časti stránky, ako je
znázornené tu.
Obrázok 37:

Odôvodnenia a analýza ku kategórii

Členovia Category (Kategórie) sa spravujú v tabuľke, ako je znázornené ďalej. Členom kategórie
môže byť akákoľvek Substance (Látka), ku ktorej má User (Používateľ) prístup.
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Správa členov kategórie

V matrici kategórie sa zobrazujú dokumenty v oddieloch vybraných v poli, ktoré je znázornené
ďalej. Ak chcete otvoriť výber, kliknite na šípku smerujúcu nadol.
Obrázok 39:

Oddiely dostupné v zobrazení matrice pre kategóriu

Tu je zobrazený výber oddielov.

iuclid_functionalities_sk.docx

Funkcie aplikácie IUCLID 6

Obrázok 40:

Strana | 45

Určenie oddielov, ktoré sa zobrazia v zobrazení matrice pre kategóriu

Po uskutočnení výberu kliknite na tlačidlo OK. Ak je to potrebné, výber možno neskôr upraviť.
Ak chcete otvoriť matricu kategórie, kliknite na prepojenie Matrix (Matica) v záhlaví tably Data
(Údaje), ako je znázornené ďalej. Pomocou ďalej zobrazených odkazov možno prepínať medzi
matricou a oknom na správu kategórie.
Obrázok 41:

Prepínanie medzi matricou a oknom na správu kategórie

Tu je zobrazený príklad hlavnej stránky matrice.
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Hlavná stránka matrice

V matrici sú zobrazené vybrané oddiely ako riadky a pre každú Substance (Látku), ktorá je členom
kategórie, je poskytnutý stĺpec. Ak existuje aspoň jeden dokument, ikona označuje, či ide
o záznam o štúdii alebo o súhrn štúdie a či ide o referenčný dokument. Ikony v pravom hornom
rohu rozhrania matrice sa používajú na filtrovanie typu zobrazených dokumentov. Pred ikonou je
uvedený počet dokumentov v tomto oddiele danej Substance (Látky). Kliknutím na ikonu sa otvorí
rozbaľovacia ponuka, z ktorej možno vybrať dokument. Vybraný dokument sa zobrazí v table
údajov. Ak sa chcete vrátiť do Category (Kategórie), kliknite na tlačidlo „späť“ na hornom paneli
s ponukami.
Kliknutím na názov Substance (Látky) sa otvorí Substance (Látka) v okne Data (Údaje).
Ak chcete zobraziť všetky dokumenty určitého oddielu pre všetky Substances (Látky), kliknite na
názov oddielu. Tým sa otvorí zobrazenie ako na tomto obrázku.
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Obrázok 43:

Dokumenty v kategórii pre určitý oddiel

Odtiaľto možno pridať nový súhrn kliknutím na tlačidlo pridať súhrn

.

Kategória v aplikácii IUCLID 6 sa líši od kategórie v aplikácii IUCLID 5 v tom, že Template
(Šablónu) nie je možné priamo pripojiť ku Category (Kategórii). Template (Šablónu) však možno
pripojiť k Substance (Látke), ktorá je v Category (Kategórii).

6. Komentár (Annotation)
Annotation (Komentár) je typ objektu v aplikácii IUCLID 6, ktorý sa používa ako zberná nádoba na
informácie, ktoré sa týkajú vyhodnotenia údajov v konkrétnom kontexte právnej úpravy, napríklad
zo strany regulačného orgánu. Umožňuje ukladať údaje štruktúrovaným spôsobom, takže nejde
len o prílohu. Rozhranie ponúka dve karty, ako sa opisuje ďalej.

6.1. Základné údaje (Basic data)
Zadajte názov komentára a organizáciu, ktorá vykonáva činnosť. Pole Annotation status (Stav
komentára) možno použiť na záznam, či sa na komentári stále pracuje alebo či bol finalizovaný.
Vyhodnotenie možno nahrať ako pripojený súbor do poľa Attached regulatory authorities'
evaluation (Priložené hodnotenie regulačných orgánov).

6.2. Údaje v súbore údajov (Dataset data)
Táto karta obsahuje polia, do ktorých môžu byť zaznamenané podrobné informácie o procese
hodnotenia. Pole Remarks (Poznámky) je poľom pre ľubovoľný text, ktoré má šablónu na zadanie
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ľubovoľného textu. Návrhy textu, ktorý sa má zadať, sú uvedené v šablóne na zadanie
ľubovoľného textu. Ak chcete otvoriť šablónu na zadanie ľubovoľného textu, kliknite na ikonu
vpravo dole zobrazujúcu písmeno A so šípkou . Ak chcete kopírovať text zo šablóny do poľa,
kliknite na tlačidlo označené Insert (Vložiť). Text by sa mal teraz upraviť tak, aby obsahoval
relevantné údaje.

7. Dokumentácia (Dossier)
Dossier (Dokumentácia) je kópia údajov uložených v Substance (Látke) alebo Mixture
(Zmesi)/Product (Výrobku) chránená pred zápisom. Dossier (Dokumentácia) sa zvyčajne používa
na odoslanie údajov regulačnému orgánu na splnenie právnej povinnosti vyplývajúcej z právnych
predpisov, napríklad REACH.

7.1. Vytvorenie dokumentácie (Dossier creation)
Pred vytvorením Dossier (Dokumentácie) zabezpečte, aby Substance (Látka) alebo Mixture
(Zmes)/Product (Výrobok) obsahovali minimálne všetky požadované údaje, z ktorých bude
vytvorená Dossier (Dokumentácia). Pri vytváraní Dossier (Dokumentácie) možno zo Substance
(Látky) alebo zo/z Mixture (Zmesi)/Product (Výrobku) vylúčiť údaje, ktoré nie sú vyžadované. Preto
nie je potrebné pred začatím vytvárania Dossier (Dokumentácie) odstrániť zo Substance (Látky)
alebo zo/z Mixture (Zmesi)/Product (Výrobku) údaje, ktoré nie sú vyžadované. Pamätajte si, že
Dossier (Dokumentáciu) nemožno upravovať, takže ak sú potrebné zmeny, Dossier
(Dokumentácia) sa musí znovu vytvoriť. Dossier (Dokumentácia) sa vytvorí pomocou vyhradeného
sprievodcu. Kým je spustený sprievodca, v rozhraní aplikácie IUCLID nie sú prístupné žiadne
ďalšie funkcie, takže údaje nemožno upravovať.
Dossier (Dokumentácia) bude vo vlastníctve Legal entity (Právnickej osoby) spojenej s User
(Používateľom), ktorý ju vytvorí. Pred vytvorením Dossier (Dokumentácie) sa ubezpečte, že
aktuálna Legal entity (Právnická osoba) je správna. Názov Legal entity (Právnickej osoby) je
uvedený v paneli nástrojov v pravej časti päty rozhrania.
Ak chcete spustiť sprievodcu, kliknite pravým tlačidlom myši na záznam Substance (Látky) alebo
Mixture (Zmesi)/Product (Výrobku) vo výsledkoch vyhľadávania na table Navigation (Navigácia).
Tu je uvedený príklad.
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Spustenie sprievodcu vytvorením dokumentácie

Sprievodca sa otvorí v kontextovom okne. V záhlaví tohto okna je uvedených niekoľko pokynov,
ako vyplniť sprievodcu. V päte sa nachádza ukazovateľ aktuálneho kroku procesu. Ak sa vyskytne
problém so zadanými údajmi, v päte sa zobrazí oznámenie.
Na prvej strane sprievodcu vyberte typ Dossier (Dokumentácie). Typy zodpovedajú zobrazeniam,
ktoré možno použiť pre obsah Substances (Látok) a Mixture (Zmesi)/Products (Výrobkov). Ak si
nie ste istí, ktorý typ vybrať, pozrite si usmernenie týkajúce sa konkrétnych právnych predpisov,
ktorých sa týka Dossier (Dokumentácia). Tu je zobrazený príklad, v ktorom je vybraný typ
dokumentácie REACH Registration 10 - 100 tonnes (Registrácia 10 – 100 ton podľa REACH).
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Vyberte typ dokumentácie

Ak je Substance (Látka) alebo Mixture (Zmes)/Product (Výrobok), z ktorých sa vytvára Dossier
(Dokumentácia), uvedená ako odkaz v objekte Category (Kategória), na prvej strane sprievodcu je
karta označená Use related categories (Použiť súvisiace kategórie), v ktorej sa riadi zahrnutie
objektov Category (Kategória) do Dossier (Dokumentácie). Predvolená možnosť Yes (Áno) zahŕňa
všetky objekty typu Category (Kategória), ktoré obsahujú odkaz na Substance (Látku) alebo
Mixture (Zmes)/Product (Výrobok). Okrem toho možno vybrať buď podmnožinu Categories
(Kategórií), alebo žiadnu z nich. Ďalej je zobrazený príklad, v ktorom je do Dossier (Dokumentácie)
zahrnutý len objekt Category (Kategória) s názvom category_1 (kategória_1).
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Zahrnutie kategórie do dokumentácie

Ak chcete pokračovať v sprievodcovi, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Ďalšia strana obsahuje filtre na automatické vylúčenie polí z Dossier (Dokumentácie) v závislosti
od typu poľa a hodnôt uvedených v príznakoch použitých na označenie polí. Pri predvolenom
nastavení nie sú vylúčené žiadne polia. Filtre v tomto kroku sprievodcu sa uplatňujú kumulatívne
tak, že ak sa podľa akéhokoľvek pravidla pole vylučuje, toto pole je vylúčené. Prvá možnosť
umožňuje vylúčiť polia, ktoré sa týkajú dôverných testovaných materiálov. Ďalšie dva oddiely
Confidentiality (Dôverný charakter údajov) a Use restricted to selected regulatory programmes
(Použitie obmedzené na vybraté regulačné programy) sa obidva týkajú hodnôt v príznakoch. Opis
príznakov sa nachádza v oddiele 1.2.1 Príznak.
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Automaticky vylúčiť polia z dokumentácie

Vysvetlivky k Obrázok 47
1. Otvorte zoznam možností zobrazený na obrázku ďalej.
2. Prečítajte si vysvetlenie použitých skratiek.
3. Naraz zrušte všetky možnosti.
Kliknutím na čierny trojuholník sa otvorí zoznam možností, ako je znázornené ďalej. Ak chcete
automaticky vylúčiť pole označené príznakom, zrušte zaškrtnutie políčka. Zrušením možnosti Not
confidential (Údaje nie sú dôverné) sa vylúčia polia, ktoré nemajú nastavený príznak, a zachovajú
sa len určité základné údaje, bez ktorých by Dossier (Dokumentácia) nemala zmysel.
Obrázok 48:

Automatické vylúčenie polí z dokumentácie podľa hodnôt príznakov dôverného charakteru
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Ďalej je zobrazený zoznam možností pre príznaky súvisiace s právnou úpravou. Ak sa napríklad
zruší zaškrtnutie políčka pre EÚ: CLP, z dokumentácie budú automaticky vylúčené všetky polia
s príznakom s touto hodnotou.
Obrázok 49:
Automatické vylúčenie polí z dokumentácie podľa hodnôt príznakov súvisiacich s právnou
úpravou

Ďalší krok v sprievodcovi umožňuje vylúčiť objekty typu Annotation (Komentár). Pri predvolenom
nastavení sú všetky zahrnuté. V ľavej dolnej časti strany sprievodcu sa nachádza možnosť
preskočiť ďalšiu stranu, na ktorej možno manuálne vylúčiť dokumenty z Dossier (Dokumentácie).
Tu je znázornené predvolené zobrazenie.
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Vylúčenie objektov typu Komentár

Na ďalšej strane sprievodcu možno manuálne vylúčiť dokumenty z Dossier (Dokumentácie)
a skontrolovať, ktoré dokumenty obsahuje. Na ďalšom obrázku je príklad s komentármi.
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Manuálny výber dokumentov v dokumentácii

Vysvetlivky k Obrázok 51
1. Vľavo je zoznam všetkých objektov, ktoré majú byť zahrnuté do Dossier (Dokumentácie).
Výberom objektu v zozname sa na hornom paneli v strede a na hornom paneli vpravo zobrazia
informácie o objekte.
2. Na hornom strednom panel sa zobrazuje stromová štruktúra aktuálne vybraného objektu. Táto
stromová štruktúra obsahuje dokumenty, na ktoré objekt odkazuje. V tomto príklade sa na
vrchole stromovej štruktúry zobrazuje názov objektu template_1 (šablóna_1).
3. Na hornom paneli vpravo sa zobrazujú dokumenty, ktoré odkazujú na vybraný objekt.

iuclid_functionalities_sk.docx

Funkcie aplikácie IUCLID 6

Strana | 56

4. Zrušením zaškrtnutia objektu na hornom paneli vľavo sa objekt vylúči z Dossier
(Dokumentácie). Objekt, z ktorého sa vytvára Dossier (Dokumentácia), však nemožno vylúčiť.
To vysvetľuje, prečo je v uvedenom príklade zaškrtávacie políčko pre Substance (Látku) sivé.
5. V rámci zobrazenia stromovej štruktúry objektu na hornom paneli v strede možno niektoré
oddiely vylúčiť zrušením zaškrtnutia ich políčok, ale niektoré nemôžu byť vylúčené. Dôvodom
je, že v aplikácii IUCLID sa uplatňujú pravidlá o tom, ktoré oddiely sú povinné, v súlade
s typom Dossier (Dokumentácie) vybraným v 1. kroku sprievodcu. Povinné oddiely nemožno
vylúčiť. Uvedené príklady zahŕňajú dokumenty v povinných aj nepovinných oddieloch. Oddiel,
z ktorého bol dokument vylúčený, je v stromovej štruktúre zobrazený inou ikonou pri uzle, ako
je znázornené tu.
Obrázok 52:

Oddiel s vylúčenými dokumentmi pri vytváraní dokumentácie

6. Pod horným stredným panelom je uvedený typ Dossier (Dokumentácie).
7. Na spodnom paneli je zobrazený očakávaný konečný výsledok toho, čo bude Dossier
(Dokumentácia) obsahovať.
8. Obsah každého panelu možno filtrovať zadaním textu do poľa vedľa ikony lievika.
9. Ak chcete zmeniť veľkosť panela, umiestnite kurzor nad jeho hranicu, keď sa objaví
obojstranná šípka, kliknite na tlačidlo a potiahnite.
Pri vylúčení objektu, ktorý je pre vytvorenie Dossier (Dokumentácie) zásadný, sa zobrazí varovanie
tohto typu:

iuclid_functionalities_sk.docx

Funkcie aplikácie IUCLID 6

Obrázok 53:

Strana | 57

Chybové hlásenie o vylúčení zásadného objektu z dokumentácie

Po vylúčení požadovaných dokumentov prejdite k ďalšiemu kroku sprievodcu, v ktorom sa
zadávajú administratívne informácie. Tieto informácie budú umiestnené v záhlaví Dossier
(Dokumentácie). Všetky typy Dossier (Dokumentácie) majú polia Public name (Verejný názov)
a Submission remark (Poznámka k podaniu). Pole Public name (Verejný názov) v záhlaví Dossier
(Dokumentácie) je voliteľné. Pokyny k tomu, aké hodnoty treba zadať, sa nachádzajú
v usmerneniach týkajúcich sa konkrétnych právnych predpisov. Ak pole obsahuje chybnú hodnotu,
sfarbí sa doružova a v päte strany sprievodcu je uvedené, o aký problém ide. Po zadaní všetkých
správnych údajov sprievodcu ukončite. Po správnom vytvorení Dossier (Dokumentácie) sa zobrazí
táto správa:
Obrázok 54:

Dokumentácia vytvorená úspešne

Kliknite na Yes (Áno) a potom skontrolujte, či bola Dossier (Dokumentácia) vytvorená podľa
očakávania.

7.2. Štruktúra dokumentácie (The structure of a Dossier)
Dossier (Dokumentácia) je objekt, ktorý obsahuje kópiu údajov zo Substance (Látky) alebo zo/z
Mixture (Zmesi)/Product (Výrobku) určenú len na čítanie, ako aj informácie v záhlaví a v niektorých
prípadoch informácie o kategórii. Pri otvorení dokumentácie zo zoznamu výsledkov vyhľadávania
na karte Navigation (Navigácia) sa objaví karta označená ako Components (Komponenty). V rámci
tejto karty je zobrazená stromová štruktúra objektov v Dossier (Dokumentácii). Kópia objektu
v Dossier (Dokumentácii) má obrázok zámky pripojený k ikone na označenie, že je určená len na
čítanie. Pôvodný objekt je stále prístupný, ale medzi ním a kópiou v Dossier (Dokumentácii)
neexistuje žiadne prepojenie. Pri predvolenom nastavení je stromová štruktúra úplne zbalená
a zobrazuje sa len Substance (Látka) alebo Mixture (Zmes)/Product (Výrobok), z ktorých bola
vytvorená Dossier (Dokumentácia), a Legal entity (Právnická osoba) spojená s User
(Používateľom) v čase vytvorenia Dossier (Dokumentácie). Touto právnickou osobou sa
vymedzuje vlastníctvo Dossier (Dokumentácie). Na table Data (Údaje) vpravo je zobrazené
záhlavie Dossier (Dokumentácie). Príklad na ďalšom obrázku ukazuje, kde sú v záhlaví Dossier
(Dokumentácie) uvedené objekty najvyššej úrovne Dossier (Dokumentácie). Skontrolujte, či sú
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v záhlaví Dossier (Dokumentácie) správne zobrazené informácie zadané do sprievodcu
vytvorením Dossier (Dokumentácie).
Obrázok 55:

Objekty najvyššej úrovne na karte komponentov a v záhlaví dokumentácie

Stromovú štruktúru možno rozbaliť, aby sa zobrazilo, ktoré objekty sú v Dossier (Dokumentácii).
Otvorením objektu v stromovej štruktúre sa zobrazí tabla Data (Údaje). Ak sa chcete vrátiť do
záhlavia Dossier (Dokumentácie), otvorte uzol najvyššej úrovne v stromovej štruktúre, ako je
znázornené tu.
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Ako zobraziť záhlavie dokumentácie

Otvorením objektu Substance (Látka) sa jej obsah zobrazí na novej karte. Obsah Substance
(Látky) možno prezerať obvyklým spôsobom v režime len na čítanie.
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Zobrazenie látky v dokumentácii

7.3. Export dokumentácie (Export a Dossier)
Ak má byť Dossier (Dokumentácia) predložená regulačnému orgánu, musí sa najprv exportovať.
Ak chcete exportovať jednu položku Dossier (Dokumentácie) do súboru, kliknite pravým tlačidlom
myši na jej záznam vo výsledkoch vyhľadávania zobrazených na table Navigation (Navigácia).
Spustí sa jednoduchý sprievodca, ktorý umožňuje vymedziť cieľový súbor.
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Export dokumentácie

8. Právnická osoba (Legal entity)
Legal entity (Právnická osoba) je objekt, ktorý sa používa na označenie právneho vlastníctva iných
objektov. Môže byť spojená s rozličnými objektmi, napr. Substance (Látkou). User (Používateľ)
môže vytvoriť spojenie medzi objektom a ktoroukoľvek Legal entity (Právnickou osobou), ku ktorej
má prístup, nie len aktuálne aktívnou právnickou osobou. Aktuálne aktívna právnická osoba je
uvedená vpravo na dolnom paneli s ponukami. Ak je User (Používateľ) spojený s viacerými Legal
entity (Právnickými osobami), ukazovateľ aktuálne aktívnej Legal entity (Právnickej osoby) má
podobu rozbaľovacej ponuky, z ktorej možno vybrať ktorúkoľvek z Legal entities (Právnických
osôb) User (Používateľa).
Tabla údajov pre Legal entity (Právnickú osobu) obsahuje štyri karty, ktoré sú znázornené
v nasledujúcom príklade.
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Okno s údajmi o právnickej osobe

8.1. Všeobecné informácie (General information)
Zadaný musí byť názov Legal entity (Právnickej osoby), ale ostatné polia sú voliteľné. Pri pokuse
vytvoriť Legal entity (Právnickú osobu) s názvom, ktorý už v databáze existuje, sa objaví
upozornenie. Ak sa upozornenie odmietne, vytvorí sa Legal entity (Právnická osoba) s daným
názvom, ale s jedinečným identifikátorom UUID.
Typ právnickej osoby a iné názvy sú na informačné účely. Pre other names (iné názvy) možno
nastaviť príznaky.

8.2. Identifikátory (Identifiers)
Môžu byť zaznamenané identifikátory typu Legal entity (Právnická osoba), Regulatory programme
(Regulačný program) a Other IT system (Iný informačný systém). Každý typ obsahuje ponuku,
z ktorej možno vybrať príslušný typ identifikátora. Napríklad Legal entity (Právnická osoba) má
možnosť DUNS (Data Universal Numbering System, Dátový univerzálny číselný systém). Pre
každý identifikátor možno nastaviť príznak.
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8.3. Kontaktné informácie (Contact information)
Existuje možnosť zadefinovať adresu kontaktu Legal entity (Právnickej osoby) a vytvoriť odkaz na
objekt Contact (Kontakt).

8.4. Sídla (Sites)
Tu sa zobrazí zoznam Legal entity sites (Sídiel právnických osôb), ktoré boli spojené s Legal entity
(Právnickou osobou). Spojenie sa vytvorí v rámci Legal entity site (Sídla právnickej osoby).
Kliknutím na záznam v zozname sa otvorí okno s údajmi pre toto Legal entity site (Sídlo právnickej
osoby).

9. Sídlo právnickej osoby (Legal entity site)
Legal entity site (Sídlo právnickej osoby) je objekt, ktorý sa používa na spojenie Legal entity
(Právnickej osoby) a jej pridružených objektov s fyzickým miestom. To môže mať významné
právne dôsledky, najmä pokiaľ ide o krajinu. Legal entity site (Sídlo právnickej osoby) musí mať
názov a musí byť spojené s Legal entity (Právnickou osobou). Ak chcete vytvoriť spojenie s Legal
entity (Právnickou osobou), kliknite na ikonu odkazu
v poli Legal entity owner (Vlastník
právnickej osoby), vyberte Legal entity (Právnickú osobu) a potom kliknite na Assign (Priradiť).
S tou istou Legal entity (Právnickou osobou) môže byť spojené viac než jedno Legal entity site
(Sídlo právnickej osoby).
K sídlu právnickej osoby možno pridať kontaktnú adresu a IT identifikátory. Voliteľne možno
nastaviť príznak, ktorý odkazuje na celé Legal entity site (Sídlo právnickej osoby).

10. Referenčná látka (Reference substance)
Reference substance (Referenčná látka) je objekt, ktorý sa používa na vymedzenie konkrétnej
molekulárnej štruktúry alebo úzkeho rozsahu molekulárnych štruktúr takým spôsobom, aby sa
vymedzenie mohlo opakovane použiť. Reference substance (Referenčná látka) obsahuje
chemické identifikátory a informácie o štruktúre. Napríklad s jednou Reference substance
(Referenčnou látkou) je zvyčajne spojené jedno EC číslo. Odkaz na jednu Reference substance
(Referenčnú látku) môžu obsahovať viaceré objekty všade tam, kde je potrebné vymedziť
chemickú identitu, napríklad v zložke danej Substance (Látky). Používanie Reference substances
(Referenčných látok) je efektívne, lebo niektoré chemické látky sa často vyskytujú v rámci
viacerých Substances (Látok) a Mixtures (Zmesí)/Product (Výrobkov). Okrem toho Reference
substances (Referenčné látky) možno spoločne využívať a vymieňať medzi jednotlivými
inštanciami a používateľmi aplikácie IUCLID. Súbor subjektov Reference substances
(Referenčných látok) je k dispozícii na bezplatné stiahnutie z webového sídla IUCLID 6 v oddiele
Support (Podpora)/Get Reference (Získať referenčné látky). Ak požadovaná Reference substance
(Referenčná látka) nie je k dispozícii na webovom sídle alebo ak uprednostňujete iný postup, je
možné vytvoriť Reference substance (Referenčnú látku) v aplikácii IUCLID.
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10.1. Zoznam (Inventory)
Reference substance (Referenčná látka) musí mať vymedzený aspoň názov. Názov je často
rovnaký ako záznam v zozname, napr. v zozname EC, ale nemusí to tak byť. Ak chcete spojiť
Reference substance (Referenčnú látku) so zápisom v zozname, kliknite na ikonu odkazu
v poli
inventory (zoznam), vyhľadajte a vyberte položku, potom kliknite na Assign (Priradiť). Ikona so
šípkou vedľa ikony odkazu vedie k záznamu položky v zozname. Pre návrat do Reference
substance (Referenčnej látky) po kliknutí na šípku kliknite na tlačidlo back (späť). Ikonou kríža sa
odkaz odstráni. To je užitočné, ak potrebujete vytvoriť odkaz na inú položku zoznamu, než je
aktuálna.
Ak nie je vytvorený žiadny odkaz na zoznam, dôvod a odôvodnenie možno uviesť v rámci No
inventory information available (Informácie o zozname nie sú k dispozícii).

10.2. Informácie o referenčnej látke (Reference substance information)
Reference substance information (Informácie o referenčnej látke) predstavujú súbor polí, ktoré
obsahujú identifikátory pre Reference substance (Referenčnú látku) a súvisiace substances (látky).
Sem sa zadávajú identifikátory okrem akýchkoľvek odkazov na zoznam. V poli identifiers of related
substances (identifikátory súvisiacich látok) možno vytvoriť blok pre každú súvisiacu látku. V tomto
bloku sa nachádza pole Relation (Vzťah), kde možno opísať vzťah.
Je možné použiť jeden príznak na všetky Reference substance information (Informácie
o referenčnej látke), napríklad pre dôverný charakter údajov.

10.3. Molekulárne a štrukturálne informácie (Molecular and structural
information)
Do Molecular and structural information (Molekulárnych a štrukturálnych informácií) zadajte
molekulový vzorec, molekulovú hmotnosť a nahrajte obrázok štruktúry buď vo formáte JPEG, GIF
alebo PNG. Do poľa molecular formula (molekulárny vzorec) možno zadať text, ale nie znaky
v dolnom indexe, takže napríklad etán by mal vzorec C2H4.
Je možné použiť jeden príznak pre všetky Molecular and structural information (Molekulárne
a štrukturálne informácie), napríklad dôverný charakter údajov.

11. Kontakty (Contacts)
Contact (Kontakt) je objekt, v ktorom sú zaznamenané všetky kontaktné údaje konkrétnej osoby.
Možno ho použiť aj na záznam určitých informácií o úlohe osoby v procese, napríklad oprávnená
osoba, ktorá je zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov (KBÚ). Existuje možnosť vytvoriť
odkazy na Contact (Kontakt) z rozličných iných objektov, napríklad z Legal entity (Právnickej
osoby).
Použitím Contacts (Kontaktov) sa odstráni potreba znovu zadať podrobné informácie tam, kde je
určitá osoba zapojená do viacerých procesov a v súvislosti s viacerými Substances (Látkami).
Integrované sú tieto typy kontaktov: competent person responsible for the SDS (oprávnená osoba
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zodpovedná za KBÚ), emergency contact (kontakt pre prípad núdze), substance manager
(správca látky) a toxicologist (toxikológ).

12. Zoznamy chemických látok (Chemical inventories)
Chemical inventories (Zoznamy chemických látok) sa používajú na poskytnutie prístupu v rámci
aplikácie IUCLID k zoznamom informácií o chemickej identite, ktorá má pôvod mimo aplikácie
IUCLID. Položka v Chemical inventory (Zozname chemických látok) môže byť prepojená
s Reference substance (Referenčnou látkou) na poskytnutie informácií o chemickej identite
v štandardnom formáte.
Zoznam EC sa dodáva s aplikáciou IUCLID 6. Zoznam EC obsahuje chemické identifikátory, ako
sú EC čísla, čísla CAS a molekulárne vzorce. Hodnota poľa state (stav) je active (aktívne)
pre všetky položky. Kliknutím na ikonu pre Chemical inventories (Zoznamy chemických látok) na
domovskej stránke aplikácie IUCLID sa otvorí navigačné okno, ktoré sa pokúsi zobraziť celý
zoznam EC. Existuje však vyše 500 záznamov, takže nie všetky z nich môžu byť zobrazené naraz.
Chemical inventories (Zoznamy chemických látok) nemožno vytvoriť v rámci aplikácie IUCLID,
možno ich však importovať a potom sú určené len na čítanie.

13. Odkaz na literatúru (Literature reference)
Literature reference (Odkaz na literatúru) je objekt, ktorý identifikuje konkrétny dokument, ktorý
obsahuje informácie o Substance (Látke) alebo Mixture (Zmesi)/Product (Výrobku). Jediným
povinným poľom je názov, sú tu však aj rôzne iné polia, ktoré čitateľovi umožňujú nájsť dokument
mimo aplikácie IUCLID. Odkaz na objekt Literature reference (Odkaz na literatúru) možno vytvoriť
zo záznamu o štúdii sledovaných parametrov v rámci harmonizovanej šablóny. Odkaz sa vytvorí
z poľa data source (zdroj údajov).
Ako pri všetkých objektoch, každý Literature reference (Odkaz na literatúru) má jedinečný
identifikátor UUID, ktorý sa zobrazí na informačnej table. Tým sa umožňuje vyhľadať objekt priamo
pomocou funkcie Search by UUID (Vyhľadať podľa identifikátora UUID).

14. Testované materiály (Test materials)
Objekt Test materials (Testované materiály) sa používa na opis materiálu, na ktorom bola
vykonaná fyzická skúška. Existuje možnosť vytvoriť odkaz na Test material (Testovaný materiál)
v rámci záznamu o štúdii sledovaných parametrov. Tu je uvedený príklad.
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Odkaz na objekt Testovaný materiál v rámci záznamu o štúdii sledovaných parametrov

Objekt Test material (Testovaný materiál) pozostáva z podobného zloženia, ako sa používa
v prípade Substance (Látky) – obsahuje opis fyzickej formy a niektoré ďalšie informácie, ktoré
možno považovať za dôverné, napríklad číslo šarže.
Zloženie môže zahŕňať komponenty typu constituent (zložka), impurity (nečistota) alebo additive
(prídavná látka). Jednotlivé komponenty sú uvedené v tabuľke, ktorú možno upravovať obvyklým
spôsobom. Každý komponent by mal obsahovať odkaz na Reference substance (Referenčnú
látku) a mala by byť uvedená jeho koncentrácia. Ak chcete vytvoriť odkaz na Reference substance
(Referenčnú látku), kliknite na ikonu odkazu
v poli Reference substance (Referenčná látka),
vyhľadajte a vyberte Reference substance (Referenčnú látku), potom kliknite na Assign (Priradiť).
Okno na vyhľadávanie navyše umožňuje vytvoriť novú Reference substance (Referenčnú látku).
Ak kliknete na tlačidlo New (Nová) s cieľom vytvoriť Reference substance (Referenčnú látku), po
jej vytvorení sa budete musieť vrátiť do objektu Test materials (Testované materiály) a vytvoriť
komponent zloženia od samého začiatku. Pomocou možnosti Go to link target (Prejsť na cieľ
odkazu) sa otvorí Reference substance (Referenčná látka) komponentu vybraného v tabuľke.
Pole Composition/purity: other information (Zloženie/čistota: ďalšie informácie) umožňuje
zaznamenať viac kvalitatívnych informácií o čistote. Pole Test material form (Forma testovaného
materiálu) umožňuje zaznamenať informácie o fyzickom stave a vlastnostiach materiálu použitého
pri skúške. Napokon sú tu dve polia pre ľubovoľný text, kde môžu byť doplnené ďalšie podrobnosti.
Návrhy textu, ktorý sa má zadať, sú uvedené v šablónach na zadanie ľubovoľného textu. Ak
chcete otvoriť šablónu na zadanie ľubovoľného textu, kliknite na ikonu vpravo dole zobrazujúcu
písmeno A so šípkou . Ak chcete kopírovať text zo šablóny do poľa, kliknite na tlačidlo označené
Insert (Vložiť). Pri ukladaní objektu Test materials (Testované materiály) sledujte niekoľko sekúnd
oblasť oznámení nad navigačnou tablou, kým prebieha kontrola údajov. V prípade zistenia
akéhokoľvek problému sa zobrazí oznámenie s príslušnou informáciou. Napríklad pri oznámení
„Concentration: At least one of the values are not set (Koncentrácia: Aspoň jedna z hodnôt nie je
nastavená)“ skontrolujte komponenty zloženia.
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15. Správa používateľov (User management)
User management (Správa používateľov) poskytuje prostriedky na riadenie prístupu k údajom
a funkciám v rámci aplikácie IUCLID 6. Ak je aplikácia IUCLID 6 spustená na serveri, User
management (Správa používateľov) umožňuje do jednotnej databázy aplikácie IUCLID 6 súčasný
prístup veľkého počtu rozličných osôb, z ktorých každá má individualizovaný prístup. Tým sa
napríklad umožňuje veľkej organizácii centralizovať všetky údaje do jednej databázy a poskytnúť
prístup, ktorý je prispôsobený požiadavkám na zabezpečenie a funkčným potrebám organizácie.
Ak je aplikácia IUCLID 6 spustená ako počítačová aplikácia, ku ktorej má v danom čase prístup len
jedna osoba, obmedzenie prístupu nemusí byť vôbec potrebné. Počítačová verzia aplikácie
IUCLID 6 sa preto dodáva so zablokovanou User management (Správou používateľov). Pri
spustení aplikácie IUCLID 6 sa nezobrazí okno na prihlásenie, lebo prebehne automatické
prihlásenie predvoleného User (Používateľa). Funkcie spojené s User management (Správou
používateľov) sú zablokované. Existuje však možnosť zapnúť a vypnúť User management (Správu
používateľov) prostredníctvom ponuky File (Súbor)/System administration (Správa systému). Pri
migrácii údajov z aplikácie IUCLID 5 do aplikácie IUCLID 6 je v prípade, že databáza IUCLID 5
obsahuje akéhokoľvek iného User (Používateľa) než je SuperUser (Superpoužívateľ), User
management (Správa používateľov) v aplikácii IUCLID 6 zapnutá. Vychádza sa pritom
z predpokladu, že je potrebné nastaviť viacerých používateľov. V opačnom prípade môže byť User
management (Správa používateľov) vypnutá prostredníctvom ponuky File (Súbor)/System
administration (Správa systému).
Pri predvolenom nastavení obsahuje User management (Správa používateľov) len objekty typu
User (Používateľ) a Role (Rola). Zapnutie zabezpečenia na základe inštancie (Instance Based
Security, IBS) však poskytuje ďalší typ objektu, ktorým je Group (Skupina), a s ním súvisiace
koncepty ownership (vlastníctva) a sharing (spoločného využívania). Prehľad o funkcii IBS
obsahuje oddiel 15.3 Zabezpečenie na základe inštancie (IBS) (Instance based security (IBS))
[Zabezpečenie na základe inštancie (IBS)].
User management (Správa používateľov) je prístupná buď z ponuky súborov, alebo z panelu na
domovskej stránke. Pri kliknutí pravým tlačidlom myši na panel domovskej stránky sa ponúknu
rovnaké funkcie, ako sú funkcie v ponuke súborov.

15.1. Používateľ (User)
User (Používateľ) je objekt v aplikácii IUCLID 6, ktorý spája úkony vykonávané v aplikácii IUCLID 6
s konkrétnou osobou alebo osobami, ktoré používajú softvér. User (Používateľ) má overovacie
údaje v podobe používateľského mena a hesla, ktoré sa musia zadať na získanie prístupu k User
(Používateľovi). Cieľom uplatňovania Users (Používateľov) je poskytovať rozličné úrovne prístupu
k údajom a funkciám rozličným osobám. Tým sa umožňuje aj viesť záznamy o tom, kto čo urobil
a kedy.
Používateľské meno jednoznačne identifikuje User (Používateľa) v celom rozhraní. Jedna osoba,
ktorá používa aplikáciu IUCLID 6, zvyčajne zodpovedá jednému User (Používateľovi); v takom
prípade overovacie údaje každého User (Používateľa) pozná len jedna osoba. Pri inštalácii
aplikácie IUCLID 6 do počítača môže byť v danej chvíli prihlásený len jeden používateľ, ktorý sa
musí prihlásiť z toho istého počítača ako ten, na ktorom je spustená aplikácia IUCLID 6. Pri
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inštalácii aplikácie IUCLID 6 na serveri môže byť v danej chvíli prihlásených niekoľko používateľov
a aplikácia IUCLID 6 nemusí byť spustená na tom istom počítači ako ten, ktorý používa
ktorákoľvek osoba s prístupom k softvéru.
Keď User (Používateľ) vytvorí alebo importuje dokument, automaticky získa jeho vlastníctvo.
Prístup pre iných User (Používateľov) k tomuto dokumentu závisí od nastavenia systému. Existuje
možnosť prevodu vlastníctva medzi Users (Používateľmi), v danom čase však dokument môže
vlastniť len jeden User (Používateľ). Dôležitou funkciou User (Používateľa) je vymedzenie
právneho vlastníctva údajov prostredníctvom Legal entity (Právnickej osoby). Napríklad pri
vytváraní Dossier (Dokumentácie) je vlastníctvo Dossier (Dokumentácie) vymedzené Legal entity
(Právnickou osobou) vybranou v tom čase pre User (Používateľa). User (Používateľ) môže byť
spojený s viacerými Legal entity (Právnickými osobami), v danom čase však môže konať len
v mene jednej Legal entity (Právnickej osoby). Prístup, ktorý má User (Používateľ) k funkciám
a údajom v rámci aplikácie IUCLID 6, sa riadi prostredníctvom Roles (Rolí), a ak je zapnuté
zabezpečenie na základe inštancie, prostredníctvom Groups (Skupín), ako sa opisuje v ďalších
oddieloch.
Pri inštalácii aplikácie IUCLID 6 v prostredí pre viacerých používateľov je bežnou praxou poskytnúť
každej osobe, ktorá používa softvér, prístup k vlastnému účtu User (Používateľa),
a prostredníctvom Roles (Rolí) a Groups (Skupín) ho prispôsobiť individuálnym potrebám daného
používateľa.

15.1.1. Používatelia dodávaní s aplikáciou IUCLID 6 (Users supplied with IUCLID 6)
Nová inštalácia aplikácie IUCLID 6 sa dodáva s dvomi už vytvorenými používateľmi – SuperUser
(Superpoužívateľ) a FullAccess (Úplný prístup).

15.1.1.1. Superpoužívateľ (SuperUser)
Predvolené heslo SuperUser (Superpoužívateľa) je root, ale pri inštalácii do počítača pomocou
inštalačného programu ho možno zmeniť. Odporúča sa zmeniť predvolené heslo pri prvom
prihlásení. SuperUser (Superpoužívateľ) má úplný prístup k funkciám aplikácie IUCLID 6 a údajom
v nej.

15.1.1.2. Úplný prístup (FullAccess)
Používateľ pomenovaný FullAccess (Úplný prístup) má úplný prístup k dokumentom v databáze
aplikácie IUCLID 6, nemá však prístup k funkciám správy, ako je User management (Správa
používateľov). Ak sa chcete prihlásiť ako tento User (Používateľ), budete musieť najprv nastaviť
jeho heslo. To môže urobiť SuperUser (Superpoužívateľ).

15.1.2. Správa používateľov (User management)
User management (Správu používateľov) môže vykonávať User (Používateľ), ktorý má práva
poskytnuté na základe integrovanej Role (Roly) User Manager (Správca používateľov). Správcovia
používateľov môžu vidieť len Users (Používateľov), ktorých vytvorili alebo ktorí boli vytvorení
priamo pod nimi v hierarchii Users (Používateľov). Analógiou je rodič a dieťa, čiže správca
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používateľov vidí ďalšie generácie, ale nevidí do iných rodín. Ďalej je zobrazený príklad rozhrania
pre User management (Správu používateľov). Upozorňujeme, že v tomto príklade je zobrazená
karta pre Group (Skupinu), čo znamená, že je zapnuté zabezpečenie na základe inštancie.
Prehľad o funkcii IBS obsahuje oddiel 15.3 Zabezpečenie na základe inštancie (IBS) (Instance
based security (IBS)) [Zabezpečenie na základe inštancie (IBS)].
Obrázok 61:

Správa používateľov

15.1.2.1. Preferencie (Preferences)
Username (Používateľské meno) identifikuje User (Používateľa) v celom systéme, a preto by malo
byť starostlivo zvolené. Osoby, ktoré sa prihlasujú do aplikácie IUCLID 6, ho musia zadať spolu
s heslom, aby preukázali, že majú právo na prístup k účtu User (Používateľa). Hodnoty last name
(priezvisko) a first name (meno) slúžia len na účely vnútornej identifikácie. E-mailovú adresu
možno použiť na informačné účely a prípadne v rámci funkcie, ktorá umožňuje prestaviť heslo. Pre
informáciu možno k User (Používateľovi) pripojiť objekt typu Contact (Kontakt).

15.1.2.2. Správa hesiel (Password management)
Password (heslo) sa používa v kombinácii s username (používateľským menom) na overenie
osoby pri prihlásení sa do účtu User (Používateľa). Aplikácia IUCLID 6 má funkciu, ktorou sa
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zabezpečuje, že hodnoty hesiel zodpovedajú minimálnym bezpečnostným kritériám. Príslušné
pravidlá sú stanovené v ponuke File (Súbor)/System administrative tools (Nástroje správy
systému)/Security policy (Bezpečnostné pravidlá). Možno ich zobraziť kliknutím na ikonu
s informáciami v pravej hornej časti tably password management (správa hesiel), ako je
znázornené v tomto príklade.
Obrázok 62:

Správa hesiel

Vysvetlivky k Obrázok 62:
1. Automaticky vytvoriť heslo.
2. Zobraziť bezpečnostné pravidlá pre heslá.
Ak sa heslo, ktoré zadáte, považuje za príliš slabé, pri pokuse uložiť ho sa zobrazí oznámenie
o chybe s vysvetlením, čo musí heslo obsahovať. Napríklad pri predvolených nastaveniach sa
vyžaduje, aby heslo malo aspoň 5 znakov a obsahovalo aspoň jedno veľké písmeno a jednu
číslicu. Bezpečnostné pravidlá môžu byť použité aj na to, aby boli používatelia nútení si heslá
pravidelne meniť. Dĺžka obdobia je stanovená v tomto poli:
File (Súbor)/System administration Security policy (Bezpečnostné pravidlá správy systému)/Force
users to change their password after X days (Prinútiť používateľov zmeniť si heslo po X dňoch).
Pravidlá pre Superpoužívateľa sú rovnaké ako pre všetkých ostatných Users (Používateľov).
Generate (Vytvoriť)
automaticky vytvorí heslo, ktoré zodpovedá bezpečnostným pravidlám.
Hodnota hesla sa skopíruje do polí v rozhraní a do schránky operačného systému, v ktorom je
spustená aplikácia IUCLID 6. Okrem toho sa táto hodnota zobrazí v kontextovom informačnom
oznámení.
Ak je heslo dočasné, správca používateľov bude s najväčšou pravdepodobnosťou chcieť, aby si ho
používateľ pri ďalšom prihlásení zmenil. Vykoná sa to zaškrtnutím políčka označeného Expire
password upon next log in (Vypršanie platnosti hesla pri ďalšom prihlásení).

15.1.2.3. Zdroje (Resources)
Táto karta sa zobrazí, len ak je zapnuté zabezpečenie na základe inštancie (IBS). Opis IBS sa
nachádza v oddiele 15.3 Zabezpečenie na základe inštancie (IBS) (Instance based security (IBS))
[Zabezpečenie na základe inštancie (IBS)].
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Možnosti zobrazené na tejto karte vymedzujú predvolené úrovne prístupu a spoločného využívania
pre typ objektu, pre Group (Skupinu), pre dokument vytvorený alebo importovaný User
(Používateľom). Tieto hodnoty možno manuálne prepísať pre každý dokument alebo počas
importu.
Kliknutím na šípku smerujúcu nadol sa otvorí zoznam všetkých Groups (Skupín), do ktorých patrí
User (Používateľ) vrátane Common (Spoločnej). Ak chcete nastaviť prístup pre skupinu, kliknite na
ňu a potom vyberte jednu z týchto možností z rozbaľovacej ponuky: no value (žiadna hodnota),
read (čítať), read (čítať)/write (zapisovať), read (čítať)/write (zapisovať)/delete (vymazať).
Ak je napríklad pre Group (Skupinu) s názvom group1 (skupina 1) hodnota pre Mixtures (Zmesi)
read (čítať)/write (zapisovať)/delete (odstrániť), pri predvolenom nastavení táto Group
(Skupina) môže čítať, zapisovať a odstraňovať všetky Mixtures (Zmesi) vytvorené User
(Používateľom). Takýto výber je znázornený na tomto obrázku.
Obrázok 63:

Zdroje pre používateľa
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15.1.2.4. Správa (Administration)
Sú vymedzené rozličné vlastnosti User (Používateľa), ktoré ovplyvňujú jeho prístup k údajom,
funkciám a samému User (Používateľovi).
15.1.2.4.1.

Všeobecné (General)

Locked (Uzamknutý) znamená, že bol prekročený maximálny počet pokusov o prihlásenie
používateľa. Maximálny počet pokusov je nastavený v ponuke File (Súbor)/Administrative tools
(Nástroje správy)/Administration (Správa)/Security policy (Bezpečnostné pravidlá). Predvolené sú
tri pokusy. User (Používateľa) odomknete zrušením zaškrtnutia políčka. Zmena sa prejaví hneď po
uložení.
Funkciu Suspended (Pozastavený) možno použiť na manuálne zabránenie prístupu User
(Používateľa), a to z akéhokoľvek dôvodu. Ak je políčko zaškrtnuté, nikto sa nemôže prihlásiť na
účet User (Používateľa). Pozastavenie zrušíte zrušením zaškrtnutia políčka. Zmena sa prejaví
hneď po uložení.
Hodnota Expired (Platnosť vypršala) znamená, že na účet User (Používateľa) sa nikto neprihlásil
za čas stanovený v poli File (Súbor)/Administrative tools (Nástroje správy)/Administration
(Správa)/Security policy (Bezpečnostné pravidlá)/Automatic expiry of unused accounts after x days
(Automatické vypršanie platnosti nepoužívaných účtov po x dňoch). Predvolených je šesťdesiat
dní. Vypršanie platnosti zrušíte zrušením zaškrtnutia políčka. Zmena sa prejaví hneď po uložení.
Last log in date (Dátum posledného prihlásenia) uvádza dátum posledného predchádzajúceho
prihlásenia do účtu User (Používateľa).
Last log in location (Miesto posledného prihlásenia) uvádza IP adresu počítača, z ktorého došlo
k poslednému predchádzajúcemu prihláseniu do účtu User (Používateľa). Pre inštaláciu v počítači
bude táto hodnota hodnotou pre práve používaný počítač (127.0.0.1).
Remarks (Poznámky) je pole pre ľubovoľný text, ktoré umožňuje správcovi používateľov robiť si
poznámky o User (Používateľovi). Môže obsahovať maximálne 32 768 znakov.
15.1.2.4.2.

Rola (Role)

Toto pole sa používa na vymedzenie Roles (Rolí) User (Používateľa). User (Používateľ) musí mať
aspoň jednu Role (Rolu). Štandardne je novému používateľovi priradená integrovaná Role (Rola)
Read-only (Len na čítanie). Integrované roly sú opísané v oddiele Role (Roly). Ak má User
(Používateľ) viac než jednu Role (Rolu), priradené práva sa kumulujú. Ak má User (Používateľ)
napríklad Role (Rolu), ktorá umožňuje určitý objekt len čítať, a ďalšiu Role (Rolu), ktorá umožňuje
ten istý objekt odstrániť, User (Používateľ), môže tento typ objektu odstrániť.
15.1.2.4.3.

Skupina (Group)

Táto karta sa zobrazí, len ak je zapnuté zabezpečenie na základe inštancie (IBS). Opis IBS sa
nachádza v oddiele 15.3 Zabezpečenie na základe inštancie (IBS) (Instance based security (IBS)).
Toto pole sa používa na pridanie a odstránenie User (Používateľa) z Groups (Skupín). To môže
vykonať aj Group manager (Správca skupiny) prostredníctvom karty Group (Skupina). User
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(Používateľ) nemusí byť v žiadnej Group (Skupine). Viac informácií o Group (Skupine) sa
nachádza v oddiele o zabezpečení na základe inštancie.
15.1.2.4.4.

Právnická osoba (Legal entity)

User (Používateľ) musí byť spojený aspoň s jednou Legal entity (Právnickou osobou). Legal entity
(Právnická osoba) môže byť buď vytvorená v aplikácii IUCLID 6, alebo importovaná. Aplikácia
IUCLID 6 má zabudovanú Legal entity (Právnickú osobu) s názvom Predefined Legal entity
(Vopred vymedzená právnická osoba). Táto sa dodáva ako pomôcka na začiatok, na účely
regulácie sa však odporúča použiť právnickú osobu špecifickú pre vaše potreby.
Správca používateľov môže vidieť a k Users (Používateľom) priradiť len Legal entities (Právnické
osoby) spojené s jeho vlastným User (Používateľom). User (Používateľ) tak môže byť spojený
s Legal entity (Právnickou osobou), ktorú konkrétny správca používateľov nemôže v zázname
User (Používateľa) vidieť.

15.1.2.5. Exportovať používateľov (Export users)
Podrobné informácie o všetkých User (Používateľoch) sa ukladajú do jedného textového súboru.
Exportovaný súbor možno importovať do akéhokoľvek systému aplikácie IUCLID 6. To umožňuje
presúvať User (Používateľov) medzi dvomi rôznymi inštanciami aplikácie IUCLID 6.
Táto funkcia je prístupná z hlavnej ponuky File (Súbor)/User management (Správa používateľov).
Otvorí sa kontextové okno, v ktorom je uvedený počet User (Používateľov), ktorí majú byť
exportovaní, ako je znázornené tu:
Obrázok 64:

Kontextové okno na export používateľov

Export spustíte kliknutím na finish (dokončiť). Export sa vykonáva ako úloha na pozadí. Ikona úloh
na pozadí v pravom dolnom rohu rozhrania začne blikať. Kliknutím na ikonu otvoríte zoznam úloh
na pozadí, ako je znázornené ďalej:
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Obrázok 66:

Zoznam úloh na pozadí
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Na prvom mieste zoznamu sa zobrazí najnovšia úloha na pozadí. Po skončení úlohy sa pod
ukazovateľom priebehu zobrazí výpis o tom, či bola úloha vykonaná úspešne alebo nie. Ak bol
export úspešný, dvojitým kliknutím na ukazovateľ priebehu otvoríte okno, odkiaľ si možno súbor
stiahnuť, ako je znázornené ďalej. V súhrne je uvedené, čo sa stalo počas vykonávania úlohy.
Obrázok 67:

Súhrn úspešného exportu

Ak sa export nepodaril, v bode [2] súhrnu by malo byť uvedené informatívne oznámenie o príčine.
Exportovaný súbor je súbor vo forme jednoduchého textu. Prípona súboru je .csv pre ľahšie
použitie v aplikáciách na prácu s tabuľkami, ako je Microsoft Excel. V každom riadku je jeden User
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(Používateľ). Polia sú oddelené bodkočiarkou (;) a hodnoty sú uvedené v úvodzovkách („“). Prvý
riadok obsahuje záhlavie. Polia sú opísané v nasledujúcej tabuľke. Polia označené hviezdičkou *
musia obsahovať hodnotu. SuperUser (Superpoužívateľ) sa neexportuje.
Tabuľka 2:

Polia v textovom súbore pre funkciu Import users (Importovať používateľov)

Záhlavie

Opis

Hodnota sa používa na identifikáciu používateľa, na ktorého účet sa
Username*
(Používateľské údaje importujú. Hodnota je povinná pre každý riadok. Táto hodnota musí
byť v rámci databázy jedinečná.
meno*)
Last Name*
(Priezvisko*)

Ľubovoľný text s maximálnou dĺžkou 255 znakov.

First Name*
(Meno*)

Ľubovoľný text s maximálnou dĺžkou 255 znakov.

Suspended
(Pozastavený)

Hodnota poľa Suspended (Pozastavený). Toto pole možno použiť na
pozastavenie a zrušenie pozastavenia existujúcich Users (Používateľov).
[ yes (áno)| 1 | true (pravda) | no (nie) | 0 | false (nepravda )]

Remarks
(Poznámky)

Ľubovoľný text s maximálnou dĺžkou 32 768 znakov.

Roles* (Roly*)

Názvy Roles (Rolí) používateľa priradených k účtu. Hodnoty musia
v databáze existovať už pred importom. Povolených je viac hodnôt, ktoré
sú oddelené bodkočiarkou (;) s celým poľom v úvodzovkách („“).

LEOs* (Objekt
právnickej
osoby*)

Identifikátor(-y) UUID objektov právnických osôb priradených k User
(Používateľovi). Hodnoty musia v databáze existovať už pred importom.
Povolených je viac hodnôt, ktoré sú oddelené bodkočiarkou (;) s celým
poľom v úvodzovkách („“).

Groups*
(Skupiny*)

Názvy Groups (Skupín) používateľov priradených k účtu. Hodnoty musia
v databáze existovať už pred importom. Povolených je viac hodnôt, ktoré
sú oddelené bodkočiarkou (;) s celým poľom v úvodzovkách („“).

Delete
(Odstrániť)

Odstránenie už existujúceho User (Používateľa) pri importe. [ yes (áno)| 1
| true (pravda)| no (nie)| 0 | false (nepravda)]

E-mail

E-mailová adresa spojená s User (Používateľom).

Contact
(Kontakt)

Identifikátor UUID Contact (Kontaktu) priradeného k User (Používateľovi).
Hodnoty musia v databáze existovať už pred importom.

Ďalej je uvedený príklad súboru, ktorý obsahuje údaje o troch Users (Používateľov).
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";"";"";
iuclid_functionalities_sk.docx

Funkcie aplikácie IUCLID 6

Strana | 76

"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. Stiahnuť si prázdny súbor .csv o používateľoch (Download empty users csv)
Cieľom tejto funkcie je poskytnúť šablónu na vytvorenie nových Users Používateľov na hromadný
import. Šablóna je textový súbor exportovaný z aplikácie IUCLID 6. Tento súbor obsahuje len
záhlavia opísané v predchádzajúcom oddiele. Podrobné informácie o Users (Používateľoch) sa
zadajú do textového súboru, ktorý sa následne importuje, ako sa opisuje v nasledujúcom oddiele.
Táto funkcia je dostupná z hlavnej ponuky File (Súbor)/User management (Správa používateľov).
Táto funkcia nezahŕňa úlohu na pozadí.

15.1.2.7. Importovať používateľov (Import users)
Údaje o Users (Používateľoch) možno importovať do aplikácie IUCLID 6 zo súboru v rovnakom
formáte, aký sa opisuje v oddiele 15.1.2.5 Exportovať používateľov (Export users) (Exportovať
používateľov). Ak User (Používateľ) už existuje a je určený hodnotou poľa username
(používateľské meno), údaje v aplikácii IUCLID 6 sa prepíšu údajmi z importovaného súboru. Ak
User (Používateľ) ešte neexistuje, vytvorí sa pomocou údajov zo súboru. Túto funkciu možno
použiť na vytvorenie väčšieho počtu Users (Používateľov) naraz.
Táto funkcia je dostupná z hlavnej ponuky File (Súbor)/User management (Správa používateľov).
Otvorí sa kontextové okno, z ktorého možno vybrať súbor na import, ako je znázornené tu.
Obrázok 68:

Kontextové okno na importovanie používateľov
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Import spustíte kliknutím na finish (dokončiť). Import sa vykonáva ako úloha na pozadí. Ikona úloh
na pozadí v pravom dolnom rohu rozhrania začne blikať. Kliknutím na kruhovú ikonu otvoríte
zoznam úloh na pozadí, ako je znázornené ďalej:
Obrázok 69:

Otvoriť zoznam úloh na pozadí

Obrázok 70:

Zoznam úloh na pozadí

Na prvom mieste zoznamu sa zobrazí najnovšia úloha na pozadí. Po skončení úlohy sa pod
ukazovateľom priebehu zobrazí výpis o tom, či bola úloha vykonaná úspešne alebo nie. Ak bol
import úspešný, dvojitým kliknutím na ukazovateľ priebehu možno zobraziť súhrn o tom, aké údaje
boli importované, ako je znázornené v tomto príklade.
Obrázok 71:

Príklad súhrnu úspešného exportu
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V bodoch 2, 3 a 4 na predchádzajúcom obrázku je uvedený počet Users (Používateľov), ktorých sa
týkal import pre každý z jednotlivých možných procesov.
V bode [2] je počet novovytvorených Users (Používateľov).
V bode [3] je počet Users (Používateľov), ktorí v inštalácii už existovali. Počítajú sa aj v prípade, ak
sú hodnoty všetkých novo importovaných údajov zhodné s existujúcimi hodnotami.
V bode [4] je počet Users (Používateľov), ktorí boli úplne odstránení tým, že hodnotu poľa Delete
(Odstrániť) mali nastavenú na 1, yes (áno) alebo true (pravda).
Po úspešnom importe sa odporúča znovu skontrolovať výsledky z okna User management
(Správa používateľov).
Ak sa v zázname o úlohe na pozadí uvádza, že operácia neprebehla úspešne, príčinu zistíte
dvojitým kliknutím na ukazovateľ priebehu, kde sa zobrazí súhrn toho, čo sa stalo. V bode [2] by
malo byť uvedené informatívne oznámenie o tom, čo sa stalo a prečo, ako sa uvádza v tomto
príklade:
Obrázok 72:

Príklad súhrnu neúspešného exportu

V uvedenom príklade nebol v inštalácii aplikácie IUCLID 6 nájdený jeden z identifikátorov (UUID)
pre právnickú osobu. Tento identifikátor (UUID) je uvedený, takže ho možno porovnať
s identifikátormi v inštalácii. V prípade všeobecného oznámenia o chybe vo formátovaní súboru
skontrolujte súbor s formátom opísaným v oddiele 15.1.2.5 Exportovať používateľov (Export
users).
Pri výskyte akýchkoľvek chýb sa proces importu úplne skončí, takže nikdy nenastane prípad
čiastočného importu údajov User (Používateľa). Ide o úmyselné opatrenie s cieľom zabrániť
poškodeniu citlivých osobných údajov.
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15.2. Rola (Role)
Role (Rola) je súbor oprávnení, ktorými sa riadi prístup User (Používateľa) k funkciám a údajom
v aplikácii IUCLID 6. User (Používateľ) môže mať súčasne viac než jednu Role (Rolu) a v takom
prípade sa oprávnenia doplňujú. Ak má User (Používateľ) napríklad dve Role (Roly), z ktorých
jedna povoľuje tlač, zatiaľ čo druhá ju nepovoľuje, User (Používateľ) má prístup k funkcii tlače.

15.2.1. Všeobecné (General)
Položka Role (Rola) je názov Role (Roly), ktorý slúži na jej identifikáciu v celom systéme. Môže
obsahovať maximálne 255 znakov.
Role description (Opis roly) je pole pre ľubovoľný text, ktorá umožňuje zdokumentovanie účelu
Role (Roly). Môže obsahovať maximálne 2 000 znakov.
Pole assigned users (priradení používatelia) obsahuje zoznam Users (Používateľov), ktorí majú
vybranú Role (Rolu), a poskytuje prostriedky na pridanie Role (Roly) Users (Používateľom)
pomocou tlačidiel Add (Pridať) a Remove (Odstrániť). Priradenie Roles (Rolí) Users
(Používateľom) možno vykonať aj pre jednotlivého User (Používateľa) na karte Administration
(Správa) v rámci objektu User (Používateľ).

15.2.2. Oprávnenia (Permissions)
Tu je vymedzená úroveň prístupu k funkciám, ktoré majú priamy vplyv na objekty.

15.2.2.1. Prístup k operáciám (Access to operations)
Riadenie prístupu k funkciám Print (Tlač), Export (Exportovať) a Import (Importovať) sa nastavuje
celkovo pre všetky objekty zaškrtnutím príslušného políčka.

15.2.2.2. Prístup k objektom a zoznamom (Access to entities and inventories)
Tu možno vymedziť prístup podľa typu objektu, napríklad pre všetky Mixtures (Zmesi). Kliknutím
na pole sa otvorí rozbaľovacia ponuka typov prístupu, ktoré sú k dispozícii: no access (bez
prístupu), read (čítať), read (čítať)/write (zapisovať), read (čítať)/write (zapisovať)/delete
(vymazať).
Ak sa používa zabezpečenie na základe inštancie (IBS), prístup musí byť umožnený aj buď
prostredníctvom vlastníctva, alebo spoločného využívania v rámci Group (Skupiny).

15.2.2.3. Správa a konfigurácia systému (System administration and configuration)
15.2.2.3.1.

Spravovať roly (Manage roles)

Tu možno vymedziť prístup k objektu Role (Rola). Kliknutím na pole sa otvorí rozbaľovacia ponuka
typov prístupu, ktoré sú k dispozícii: no access (bez prístupu), read (čítať), read/write
(čítať/zapisovať), read/write/delete (čítať/zapisovať/vymazať).
iuclid_functionalities_sk.docx

Funkcie aplikácie IUCLID 6

Strana | 80

15.2.2.4. Správa používateľov (User management)
Tu je vymedzená úroveň prístupu k funkciám, ktoré majú priamy vplyv na Users (Používateľov).
15.2.2.4.1.

Spravovať používateľov (Manage users)

Tu možno vymedziť prístup k objektu User (Používateľ). Kliknutím na pole sa otvorí rozbaľovacia
ponuka typov prístupu, ktoré sú k dispozícii: no access (bez prístupu), read (čítať), read/write
(čítať/zapisovať), read/write/delete (čítať/zapisovať/vymazať).
15.2.2.4.2.

Priradiť právnické osoby k používateľom (Assign Legal entities to users)

Toto právo umožňuje User (Používateľovi) priradiť Legal entity (Právnickú osobu) k User
(Používateľovi). User (Používateľ) môže priradiť len Legal entities (Právnické osoby), ktoré mu
predtým boli priradené. Upozorňujeme, že na priradenie Legal entity (Právnickej osoby) musí mať
User (Používateľ) prístup, ktorý mu umožňuje zapisovať do tohto User (Používateľa).
15.2.2.4.3.

Priradenie rolí používateľom (Assign Roles to users)

Toto právo povoľuje pridať Users (Používateľom) Roles (Roly).
15.2.2.4.4.

Odstrániť roly používateľov (Remove Roles from users)

Toto právo povoľuje odstrániť Role (Roly) Users (Používateľov).

15.2.2.5. Správa IBS (IBS management)
Tieto polia sa zobrazujú, len ak je zapnuté zabezpečenie na základe inštancie (IBS).
15.2.2.5.1.

Spravovať skupiny (Manage Groups)

Tu možno vymedziť prístup k objektu Group (Skupina). Kliknutím na pole sa otvorí rozbaľovacia
ponuka typov prístupu, ktoré sú k dispozícii: no access (bez prístupu), read (čítať), read/write
(čítať/zapisovať), read/write/delete (čítať/zapisovať/vymazať).
15.2.2.5.2.

Priradenie používateľov do skupín (Assign users to groups)

Toto právo povoľuje zmeniť členstvo v Group (Skupine).
15.2.2.5.3.

Spravovať súkromné skupiny (Manage private groups)

Toto právo povoľuje zmenu vlastníctva dokumentu.
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15.2.3. Prístup k údajom (Data access)
Tu možno riadiť prístup k údajom v Substances (Látkach) na úrovni oddielu. Oddiely sú zobrazené
v štandardnej stromovej štruktúre. Prístupové práva možno nastaviť na jednu z týchto hodnôt: no
access (bez prístupu), read (čítať), read (čítať)/write (zapisovať) alebo read (čítať)/write
(zapisovať)/delete (vymazať). Pre novovytvorené roly je prístup štandardne nastavený na hodnotu
no access (bez prístupu) pre všetky oddiely. Práva možno nastaviť buď jedným krokom pre všetky
oddiely, alebo pre jednotlivé oddiely. Ak chcete nastaviť pre všetky oddiely rovnakú úroveň
prístupu, vyberte hodnotu z rozbaľovacej ponuky a potom kliknite na Apply to All (Použiť na
všetky), ako je znázornené tu:
Obrázok 73: Zmena prístupových práv pre všetky oddiely v rámci roly

Ak chcete nastaviť prístup pre jednotlivý oddiel, v stromovej štruktúre oddielov kliknite pravým
tlačidlom myši na štúdiu sledovaných parametrov oddielu alebo na súhrn štúdie sledovaných
parametrov a potom vyberte hodnotu z rozbaľovacej ponuky. Ďalej je uvedený príklad Application
for authorisation of uses (Žiadosti o povolenie použití):
Obrázok 74:

Zmena prístupových práv k jednotlivým oddielom pre rolu
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Úroveň prístupu do jednotlivých oddielov je uvedená v stromovej štruktúre pripojením kódu za
názov oddielu a sfarbením názvu, ako sa uvádza v tejto tabuľke:
Tabuľka 3:

Označenie prístupových práv k dokumentom

Prístup

Farba

Kód

bez prístupu

[n/a]

čítať

[r/]

čítať/zapisovať

[r/w]

čítať/zapisovať/vymazať

[r/w/d]

Vymedzené práva platia vo všetkých dokumentoch typu Substance (Látka). Ak sa používa
zabezpečenie na základe inštancie (IBS), prístup ku konkrétnemu dokumentu musí byť takisto
umožnený buď prostredníctvom vlastníctva, alebo spoločného využívania v rámci Group (Skupiny).

15.2.4. Zabudované roly (Built-in roles)
Aplikácia IUCLID 6 sa dodáva s rozličnými zabudovanými Roles (Rolami) pre pohodlie
používateľov. Zabudované Roles (Roly) nemožno ani upravovať, ani vymazať. Ďalej je uvedený
ich opis.

15.2.4.1. Správca systému (System administrator)
Poskytuje všetky možné oprávnenia. Uplatnenie tejto Role (Roly) poskytuje User (Používateľovi)
rovnaké oprávnenia, ako má zabudovaný User (Používateľ), Superpoužívateľ.

15.2.4.2. Úplný prístup (Full access)
Poskytuje prístup na čítanie, zápis a odstránenie k všetkým údajom, ako sú Substances (Látky)
a Dossiers (Dokumentácia), ale nie k administratívnym údajom.

15.2.4.3. Len na čítanie (Read-only)
Poskytuje prístup k všetkým údajom, ako sú Substances (Látky) a Dossiers (Dokumentácia), ale
nie k administratívnym údajom.

15.2.4.4. Správca používateľov (User manager)
Táto rola je k dispozícii, len ak sa aplikácia IUCLID 6 používa v prostredí s viacerými User
(Používateľmi) na jednom serveri. Poskytuje len oprávnenie spravovať Users (Používateľov).
Neumožňuje prístup na čítanie k iným typom údajov, ako sú Substances (Látky) a Dossiers
(Dokumentácia).
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Ak je zapnuté zabezpečenie na základe inštancie (IBS), umožňuje User (Používateľovi) určiť,
členmi ktorej skupiny sú iní Users (Používatelia). Neumožňuje vytvárať Groups (Skupiny), Opis
IBS sa nachádza v oddiele 15.3 Zabezpečenie na základe inštancie (IBS) (Instance based security
(IBS)).

15.2.4.5. Správca skupiny (Group manager)
Táto Role (Rola) je k dispozícii, len ak je zapnuté zabezpečenie na základe inštancie (IBS). Opis
IBS sa nachádza v oddiele 15.3 Zabezpečenie na základe inštancie (IBS) (Instance based security
(IBS)).
Poskytuje oprávnenie vytvárať, upravovať a odstraňovať Groups (Skupiny) a zistiť členstvo Users
(Používateľov) v skupinách. Zahŕňa oprávnenie zmeniť vlastníctvo všetkých dokumentov, ktoré
vlastní ktorýkoľvek člen Group (Skupiny), do ktorej patrí User (Používateľ) s touto Role (Rolou).
Touto Role (Rolou) sa User (Používateľ) automaticky stáva Group manager (Správcom skupiny)
všetkých skupín, do ktorých patrí.

15.3. Zabezpečenie na základe inštancie (IBS) (Instance based security
(IBS))
IBS je určené len na použitie s IUCLID 6 Server (Aplikáciou IUCLID 6 pre server), nie s IUCLID 6
Desktop (Aplikáciou IUCLID 6 do počítačov). Ak IBS nie je k dispozícii a myslíte si, že by malo byť,
obráťte sa na správcu inštancie IUCLID 6 Server (Aplikácie IUCLID 6 pre server).
Zabezpečenie na základe inštancie umožňuje riadiť prístup v rámci aplikácie IUCLID 6 podľa
dokumentov každého User (Používateľa). Prístup možno riadiť na úrovni osôb tým, že každej
osobe, ktorá používa inštanciu aplikácie IUCLID 6, sa poskytne jedinečný User (Používateľ). Vo
veľkej organizácii s centralizovanou databázou IUCLID 6, ktorá obsahuje údaje na celý rad
rozličných účelov, sa často vyžaduje rozdelenie prístupu k údajom medzi rozličné skupiny osôb.
IBS poskytuje objekt Group (Skupinu), ktorý je jednoducho súborom Users (Používateľov). User
(Používateľ) môže byť súčasne v niekoľkých skupinách. Groups (Skupiny) slúžia na organizáciu
prístupu k údajom. Predstavujú aj pohodlný spôsob, ako umožniť prístup niekoľkým Users
(Používateľom) pomocou jedného kroku.
Ak napríklad všetci členovia konkrétneho tímu v organizácii potrebujú rovnaký prístup
k podmnožine centralizovanej databázy, každému z nich možno prideliť jeho osobného User
(Používateľa). Títo Users (Používatelia) sa následne zaradia do Group (Skupiny) a potom
spoločne využívajú údaje v rámci celej Group (Skupiny).
V rámci IBS možno použiť tieto úrovne prístupu k dokumentu:
No access (Bez prístupu), Read (Čítať), Read (Čítať)/Write (Zapisovať) alebo Read (Čítať)/Write
(Zapisovať)/Delete (Vymazať).
Prístup k dokumentu môže byť určený štyrmi spôsobmi:
1. pri vytvorení dokumentu podľa nastavení v Resources (Zdrojoch) v rámci User (Používateľa),
2. pri importe do aplikácie IUCLID 6,
3. manuálne prostredníctvom funkcie share (spoločne využívať),
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4. zmenou vlastníctva.
Tieto štyri spôsoby sú riadené z rozličných miest rozhrania aplikácie IUCLID 6, všetky však majú
rovnaký účinok. Prístup k určitému dokumentu môže byť stanovený akoukoľvek kombináciou
uvedených úkonov. Funkcie a koncepty, ktoré poskytuje IBS, sú opísané v pododdieloch za týmto
úvodom.
Objekty a funkcie spojené s IBS, ako sú Group (Skupina) a share (spoločne využívať), sú
k dispozícii, len kým je zapnuté IBS.
IBS ponúka takú širokú škálu možností, že v mnohých inštaláciách aplikácie IUCLID 6 bude
potrebná len ich podmnožina. Na získanie očakávaných výsledkov sa odporúča vytvoriť
zdokumentované zásady používania IBS.

15.3.1. Skupina (Group)
Group (Skupina) je objekt v aplikácii IUCLID 6, ktorý predstavuje súbor Users (Používateľov). User
(Používateľ) môže byť naraz vo viacerých skupinách. Ak bolo Group (Skupine) umožnené
spoločné využívanie konkrétneho typu prístupu k dokumentu, tento prístup majú všetci členovia
skupiny. Group (Skupina) môže mať niekoľko Group managers (Správcov skupiny). V okne na
správu skupiny na karte Groups (Skupiny) sa zobrazuje zoznam používateľov a je tam označené,
či ide o Group manager (Správcu skupiny). Pomocou príslušných tlačidiel možno do danej Group
(Skupiny) pridávať požívateľov a odstraňovať ich z nej. User (Používateľ) sa stáva správcom
skupiny tým, že je jej členom a má práva na správu skupiny. Dostatočné práva poskytuje napríklad
zabudovaná Role (Rola) Group manager (Správcu skupiny).
User (Používateľ), ktorý má práva na správu skupiny, sa automaticky stáva Group manager
(Správcom skupiny) pre všetky skupiny, ktorých je členom.

15.3.1.1. Spoločná (Common)
Za Common (Spoločnú) možno považovať Group (Skupinu), do ktorej patria všetci Users
(Používatelia). V tomto zmysle má common (spoločná) má rovnaký význam ako public (verejná).
Na rozdiel od toho Group (Skupina) vytvorená v aplikácii IUCLID 6 je vo svojej podstate private
(súkromná), lebo k údajom spoločne využívaným v rámci danej Group (Skupiny) majú prístup len
členovia tejto Group (Skupiny).

15.3.2. Vlastníctvo (Ownership)
Pri vytvorení alebo importe dokumentu sa jeho vlastníctvo nastaví na aktuálneho User
(Používateľa). Vlastníctvo je prenosné, v danom čase však dokument môže mať len jedného
vlastníka; pozri ďalej oddiel Change ownership (Zmeniť vlastníctvo). Vlastníctvo je k dispozícii cez
rozhranie aplikácie IUCLID 6, len ak je zapnuté IBS.
Funkcia vyhľadávania v navigačnom paneli umožňuje vlastníkovi filtrovať výsledky vyhľadávania.
Všetky výsledky vyhľadávania vo vlastníctve aktuálneho User (Používateľa) možno zobraziť
výberom kritéria vyhľadávania Owned by me (V mojom vlastníctve). Ak chcete zobraziť ďalšie
dokumenty, vyberte Owned by others (Vo vlastníctve iných). Upozorňujeme, že všetky kritériá
vyhľadávania vymedzené vo funkcii vyhľadávania sa použijú naraz.
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15.3.2.1. Zmeniť vlastníctvo (Change ownership)
Vlastníctvo možno prenášať len v rámci skupiny vlastníka a môže to robiť správca skupiny. Ak
chcete zmeniť vlastníctvo, User (Používateľ) musí mať buď zabudovanú rolu Group manager
(Správca skupiny), alebo prispôsobenú rolu prinajmenšom s týmito právami:

Tabuľka 4:

Práva správcu skupiny

Pole

Hodnota

Prístup k objektom a zoznamom

Čítať
všetky

Spravovať používateľov

Čítať

Spravovať skupiny

Čítať

Spravovať súkromné skupiny

áno

Zmena vlastníctva dokumentu je dostupná kliknutím pravým tlačidlom myši na záznam dokumentu
vo výsledkoch vyhľadávania. Otvorí sa okno, v ktorom sa uvádza spoločné využívanie dokumentu
podľa skupiny a názov User (Používateľa), ktorý daný dokument vlastní. Ak chcete zmeniť
vlastníctvo, kliknite na ikonu reťazca, vyhľadajte nového User (Používateľa), vyberte ho a potom
kliknite na tlačidlo assign (priradiť).
Existuje možnosť zmeniť vlastníctvo viacerých objektov naraz tak, že najprv sa vykoná
viacnásobný výber záznamov objektov. To možno urobiť jedným z týchto štandardných spôsobov:
kliknutím na tlačidlo Shift a/alebo kliknutím na tlačidlo Ctrl.

15.3.3. Spoločné využívanie (Share)
Share (Spoločné využívanie) je úkon, ktorým sa manuálne poskytuje prístup k dokumentu Users
(Používateľom) v rámci Group (Skupiny) alebo Groups (Skupín). Tento prístup zruší akýkoľvek
prístup vymedzený v čase vytvorenia alebo importu dokumentu. Funkcia spoločného využívania
umožňuje použiť jeden z týchto štyroch stavov na dokument pre jednotlivé skupiny:
Not Shared (Nevyužívané spoločne), Read (Čítať), Read (Čítať)/Write (Zapisovať) alebo Read
(Čítať)/Write (Zapisovať)/Delete (Odstrániť)
Spoločné využívanie môže umožniť vlastník dokumentu a ktorýkoľvek Group manager (Správca
skupiny) v každej Group (Skupine), do ktorej patrí vlastník. Spoločné využívanie tak možno
uplatniť na common (spoločnú) skupinu, do ktorej patria všetci Users (Používatelia).
Možnosť spoločne využívať dokument je dostupná kliknutím pravým tlačidlom myši na záznam
dokumentu vo výsledkoch vyhľadávania. Spoločné využívanie pomocou kliknutia pravým tlačidlom
myši možno vykonať len pre jeden objekt naraz.
Okno s možnosťami spoločného využívania predstavuje tabuľku s dvomi stĺpcami, Group
(Skupina) a Permissions (Oprávnenia). Stĺpec Group (Skupina) obsahuje zoznam Groups
(Skupín), do ktorých má prístup User (Používateľ), ktorý umožňuje spoločné využívanie. V stĺpci
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Permissions (Oprávnenia) sa uvádza prístup podľa Group (Skupiny). Ak chcete zmeniť prístup pre
jednotlivé skupiny, kliknite na stĺpec Permissions (Oprávnenia) vedľa požadovanej Group
(Skupiny). Vyberte si jednu zo štyroch možných úrovní prístupu.
Ak User (Používateľ) vytvára dokument, tento dokument zdedí spoločné využívanie vymedzené
pre User (Používateľa) v oddiele User (Používateľ)/ Resources (Zdroje) aplikácie IUCLID 6. Ak
User (Používateľ) dokument importuje, User (Používateľ) si môže zvoliť možnosť zrušenia
predvolených nastavení počas importu. Napríklad ak predvolené nastavenie zdrojov neposkytuje
určitej Group (Skupine) požadovaný prístup k dokumentu, tento prístup možno manuálne zmeniť
pomocou funkcie share (spoločné využívanie).
Ak má User (Používateľ) prístup k dokumentu len preto, lebo bol shared (spoločne využívaný),
nemôže tento prístup preniesť prostredníctvom spoločného využívania.

15.3.4. Cvičenie týkajúce sa IBS (Exercise on IBS)
V nasledujúcom cvičení sa poskytuje stručný úvod do zabezpečenia na základe inštancie (IBS)
prostredníctvom jeho používania. Ak vám nie sú jasné pojmy alebo terminológia IBS, skúste urobiť
toto cvičenie.
Predpoklady:
Ubezpečte sa, že IBS je aktívne. Prihláste sa ako Superpoužívateľ. Vytvorte dve Groups (Skupiny)
s názvom: group1 (skupina 1) a group2 (skupina 2). Vytvorte štyroch nových Users (Používateľov)
s názvom: userA (používateľ A), userB (používateľ B), userC (používateľ C) a userD
(používateľ D). Nastavte vlastnosti Users (Používateľov), ako je znázornené v tabuľke uvedenej
ďalej. Ubezpečte sa, že všetci štyria Users (Používatelia) majú rovnakú Legal entity (Právnickú
osobu). Na karte Resources (Zdroje) ignorujte predvolené hodnoty pre Literature references
(Odkazy na literatúru) a Import. Pre Substances (Látky) pridajte ďalej uvedené hodnoty.
Tabuľka 5:

Cvičenie IBS – vlastnosti používateľov

Používateľ

Rola

Skupina

Právnická osoba

Zdroje\Látky

používateľ A

Úplný
prístup

skupina
1

<rovnaká ako
u ostatných Users
(Používateľov)>

group1 (rwd)

používateľ B

Úplný
prístup

skupina
1

<rovnaká ako
u ostatných Users
(Používateľov)>

Spoločné (rwd), skupina 1
(rwd)

používateľ C Úplný
prístup

skupina
2

<rovnaká ako
u ostatných Users
(Používateľov)>

skupina 2 (rwd)

používateľ D Úplný
prístup
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V nasledujúcich cvičeniach zistite prístupové práva Users (Používateľov) tým, že sa prihlásite ako
príslušný používateľ a potom skúsite v rozhraní čítať, zapisovať a odstraňovať dokumenty,
napríklad Substance (Látku) a Dossiers (Dokumentáciu).
krok 1: Používateľ A vytvorí Látku 1 a potom Dokumentáciu 1 z Látky 1.
výsledok 1: Poskytnutý bol tento prístup.
Tabuľka 6:

Cvičenie týkajúce sa IBS – výsledok 1

Používateľ

Látka 1

Dokumentácia Poznámka
1

používateľ A

(rwd)

(rwd)

používateľ B

(rwd)

Používateľ A vytvoril obidva dokumenty, a preto
je ich vlastníkom. Vlastníctvo poskytuje úplný
prístup.
Používateľ B je v skupine 1. Nastavenia
v Resources (Zdroje)\Substance (Látka)
pre používateľa A znamenajú, že keď
používateľ A vytvorí Substance (Látku), všetci
členovia skupiny 1 automaticky získajú práva rwd
pre túto Látku. Nezískajú práva pre Dossiers
(Dokumentáciu).

používateľ C

V rámci Resources (Zdrojov) neexistujú
nastavenia pre používateľa A, ktorými sa
automaticky udeľujú prístupové práva
používateľovi C k Substances (Látkam) alebo
Dossiers (Dokumentácii).

používateľ D

V rámci Resources (Zdrojov) neexistujú
nastavenia pre používateľa A, ktorými sa
automaticky udeľujú prístupové práva
používateľovi D k Substances (Látkam) alebo
Dossiers (Dokumentácii).

krok 2: Používateľ B vytvorí Látku 2 a potom Dokumentáciu 2 z Látky 2.
výsledok 2: Poskytnutý bol tento prístup.
Tabuľka 7:

Cvičenie týkajúce sa IBS – výsledok 2

Používateľ

Látka 2

používateľ A

(rwd)
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Dokumentácia Poznámka
2
Používateľ A je v skupine 1. Nastavenia
v Resources (Zdroje)\Substance (Látka) pre
používateľa B znamenajú, že keď User
(Používateľ) vytvorí Substance (Látku), všetci
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členovia skupiny 1 automaticky získajú práva rwd
pre túto Látku. Nie sú poskytnuté práva pre
Dossiers (dokumentáciu).
používateľ B

(rwd)

(rwd)

Používateľ B vytvoril obidva dokumenty, a preto
je ich vlastníkom. Vlastníctvo poskytuje úplný
prístup.

používateľ C (rwd)

Nastavenie Common (Spoločná) (rwd)
v Resources (Zdroje)\Substance (Látka) pre
používateľa B znamená, že keď používateľ B
vytvorí Substance (Látku), všetci Users
(Používatelia) automaticky získajú práva rwd pre
túto Látku. Nie sú poskytnuté práva pre Dossiers
(dokumentáciu).

používateľ D (rwd)

Nastavenie Common (Spoločná) (rwd)
v Resources (Zdroje)\Substance (Látka) pre
používateľa B znamená, že keď používateľ B
vytvorí Substance (Látku), všetci Users
(Používatelia) automaticky získajú práva rwd pre
túto Látku. Nie sú poskytnuté práva pre Dossiers
(dokumentáciu).

krok 3: Používateľ A skontroluje, ktoré Substances (Látky) môžu byť spoločne využívané,
kliknutím pravým tlačidlom myši na záznamy v zozname výsledkov vyhľadávania na table
Navigation (Navigácia).
výsledok 3: Tu je znázornené povolené spoločné využívanie.
Tabuľka 8:

Cvičenie týkajúce sa IBS – výsledok 3

Látka

Skupiny
v rámci
spoločného
využívania

Oprávnenia
v rámci
spoločného
využívania

Poznámka

Látka 1

skupina 1

(rwd)

Používateľ A vlastní Látku 1. Používateľ A je
v skupine 1. Používateľ A preto môže upravovať
oprávnenia pre skupinu 1. Schopnosťou zmeniť tieto
oprávnenia sa priznáva schopnosť share (poskytnúť
na spoločné využívanie) dokument.
Oprávnenia predstavujú rwd, lebo nastavenia
v Resources (Zdroje)\Substance (Látka) pre
používateľa A znamenajú, že keď
používateľ A vytvorí Substance (Látku), všetci
členovia skupiny 1 automaticky získajú práva rwd
pre túto Látku.
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Spoločná

Používateľ A vlastní Látku 1. Všetci používatelia sú
v skupine Common (Spoločná). Používateľ A preto
môže upravovať oprávnenia pre skupinu Common
(Spoločná). Schopnosťou zmeniť tieto oprávnenia sa
priznáva schopnosť share (poskytnúť na spoločné
využívanie) dokument.
Neexistujú žiadne oprávnenia, lebo nastavenia
v Resources (Zdroje)\Substance (Látka) pre
používateľa A znamenajú, že keď
používateľ A vytvorí Substance (Látku), práva rwd
pre túto Látku nezískajú automaticky všetci Users
(Používatelia).

Látka 2

Spoločné využívanie nie je povolené, lebo
používateľ A nevlastní Látku 2.

krok 4: Používateľ B skontroluje, ktoré Substances (Látky) môžu byť spoločne využívané, tým že
na ne klikne pravým tlačidlom myši.
výsledok 4: Ďalej je znázornené povolené spoločné využívanie.
Tabuľka 9:

Látka

Cvičenie týkajúce sa IBS – výsledok 4

Skupiny
v rámci
spoločného
využívania

Oprávnenia
v rámci
spoločného
využívania

Látka 1
Látka 2

Poznámka

Spoločné využívanie nie je povolené, lebo
používateľ B nevlastní Látku 1.
skupina 1

(rwd)

Používateľ B vlastní Látku 2. Používateľ B je
v skupine 1. Používateľ B preto môže upravovať
oprávnenia pre skupinu 1. Schopnosťou zmeniť tieto
oprávnenia sa priznáva schopnosť share (poskytnúť
na spoločné využívanie) dokument.
Oprávnenia predstavujú rwd, lebo nastavenia
v Resources (Zdroje)\Substance (Látka) pre
používateľa A znamenajú, že keď používateľ B
vytvorí Substance (Látku), všetci členovia skupiny 1
automaticky získajú práva rwd pre túto Látku.

Spoločná
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Používateľ B vlastní Látku 2. Všetci používatelia sú
v skupine Common (Spoločná). Používateľ B preto
môže upravovať oprávnenia pre skupinu Common
(Spoločná). Schopnosťou zmeniť tieto oprávnenia sa
priznáva schopnosť share (poskytnúť na spoločné
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Látka

Skupiny
v rámci
spoločného
využívania

Oprávnenia
v rámci
spoločného
využívania

Poznámka

využívanie) dokument.
Oprávnenia predstavujú rwd, lebo nastavenia
v Resources (Zdroje)\Substance (Látka) pre
používateľa B znamenajú, že keď používateľ B
vytvorí Substance (Látku), všetci Users
(Používatelia) automaticky získajú práva rwd pre túto
Látku.
krok 5: Odhláste sa. Prihláste sa ako Superpoužívateľ. Zmeňte vlastníctvo Látky 1
z používateľa A na používateľa B. Vlastníctvo dokumentu sa zmení kliknutím pravým tlačidlom
myši na položku pre dokument v okne pre vyhľadávanie a následným výberom Change ownership
(Zmeniť vlastníctvo). Odhláste sa. Prihláste sa ako používateľ A. Skontrolujte, čo môže byť
poskytnuté na spoločné využívanie.
výsledok 5: Ani Látku 1, ani Látku 2 nemožno poskytnúť na spoločné využívanie. Je to preto, lebo
používateľ A nevlastní ani jednu z týchto Substances (Látok). Dokumentáciu 1 možno poskytnúť
na spoločné využívanie preto, lebo používateľ 1 ju ešte stále vlastní.
krok 6: Odhláste sa. Prihláste sa ako používateľ B. Skontrolujte, ktoré Substances (Látky) môžu
byť poskytnuté na spoločné využívanie.
výsledok 6: Látku 1, Látku 2 a Dokumentáciu 2 možno poskytnúť na spoločné využívanie, lebo ich
vlastní používateľ B.
krok 7: Používateľ B poskytne Látku 1 na spoločné využívanie skupine Spoločná (r). Aby ste to
dosiahli, najprv kliknite pravým tlačidlom myši na položku pre dokument v okne pre vyhľadávanie
a vyberte Share (Poskytnúť na spoločné využívanie). Potom v tabuľke, ktorá sa objaví, v riadku,
ktorého hodnota pre Skupiny sa rovná Spoločné, kliknite na bunku pre pole Oprávnenia a potom
vyberte hodnotu Čítať.
výsledok 7: Aké sú prístupové práva Users (Používateľov) pre Látku 1?
Tabuľka 10:

Cvičenie týkajúce sa IBS – výsledok 7

Používateľ

Prístup

Poznámka

používateľ A

(rwd)

Používateľ A nevlastní Látku 1, preto nemôže umožniť
jej spoločné využívanie, ale má prístup rwd, lebo je
v skupine 1.

používateľ B

(rwd),
spoločné

Používateľ B vlastní Látku 1. Vlastníctvo mu poskytuje
plný prístup, vrátane umožnenia spoločného
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využívanie

využívania.

používateľ C (r)

Používateľ C predtým nemal prístupové práva, ale
teraz môže aspoň čítať daný dokument, lebo toto právo
bolo v tomto cvičení udelené všetkým Users
(Používateľom).

používateľ D (r)

Používateľ D predtým nemal prístupové práva, ale
teraz môže aspoň čítať daný dokument, lebo toto právo
bolo v tomto cvičení udelené všetkým Users
(Používateľom).

krok 8: Odhláste sa. Prihláste sa ako Superpoužívateľ. Pridajte používateľa D do skupiny 1.
výsledok 8: Používateľ D získa prístup rwd k Látke 1, lebo tento prístup majú všetci členovia
skupiny 1. Nenastanú žiadne iné zmeny.
krok 9: Odhláste sa a potom sa prihláste ako používateľ B. Odstráňte všetky možnosti spoločného
využívania v súvislosti s Látkou 2.
výsledok 9: Používateľovi A, používateľovi C a používateľovi D sa v používateľskom rozhraní
nezobrazuje Látka 2, ale používateľovi B sa zobrazuje. Používateľ B si ponecháva úplný prístup
a stále môže dokument poskytnúť na spoločné využívanie.

16. Import (Import)
Aplikácia IUCLID 6 vám umožňuje importovať do svojho systému IUCLID jeden alebo viac z týchto
súborov: Dossiers (Dokumentácia), Substances (Látky), Mixtures (Zmesi), Templates (Šablóny),
Categories (Kategórie), Legal entities (Právnické osoby), Legal entity sites (Sídla právnických
osôb), Reference substances (Referenčné látky), Annotations (Komentáre), Contacts (Kontakty),
Literature references (Odkazy na literatúru), Attachments (Prílohy) a Test materials (Testované
materiály). Tieto súbory môžete importovať na účely výmeny údajov medzi rozličnými inštaláciami
aplikácie IUCLID a na účely importu predtým exportovaných údajov späť do aplikácie IUCLID.

16.1. Dôležité informácie o importe (Important information on importing)
Ako východiskový bod importu súborov do aplikácie IUCLID 6 upozorňujeme, že:
5. Importovať môžete len súbory s príponami .i6z alebo .i5z, ktoré boli exportované z aplikácie
IUCLID 6 a z poslednej verzie aplikácie IUCLID 5 (verzia 5.6), ako aj zoznamy s príponou
súboru .i6l.
6. Ak chcete importovať dva alebo viac súborov, môžete importovať len súbory s rovnakou
príponu (buď i6z, i5z, alebo i6l). Ak máte súbory s odlišnými príponami, budete ich musieť
importovať osobitne. Okrem toho ak importujete súbor .i5z, tento bude automaticky prevedený
na súbor aplikácie IUCLID 6 s príponou .i6z.
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7. Pri importe súborov .i5z budete môcť importovať len rozbalený súbor i5z, ktorý je archívom
všetkých vašich uložených záznamov. Pri súboroch .i6z môžete okrem možnosti importovať
celý rozbalený súbor vybrať v rámci súboru .i6z aj konkrétne záznamy, ktoré by ste chceli
importovať.

16.2. Ako importovať (How to Import)
Ak chcete importovať jeden alebo viac súborov do aplikácie IUCLID 6, kliknite na Import v paneli
úloh Tools and administration (Nástroje a správa), ktorý sa nachádza na domovskej stránke
aplikácie IUCLID 6.

Tým sa spustí Import assistant (Sprievodca importom), ktorý vás prevedie procesom importu až
do konca. Prečítajte si nasledujúce pokyny so stručným usmernením na použitie Sprievodcu
importom.

16.3. Import, krok 1
Pri otvorení Sprievodcu importom najprv pridajte súbor alebo súbory, ktoré chcete importovať.
Kliknite na Add files… (Pridať súbory...) a vyberte z kontextového okna prehliadača vo vašom
miestnom prostredí IT súbor(-y), ktoré chcete importovať. Keď vyberiete súbor(-y), uvidíte, že
v prvom poli Sprievodcu importom sa zobrazia informácie o súbore(-och), ktorý(-é) ste vybrali,
s použitím týchto záhlaví:
1. Pathname (Názov cesty) (cesta k umiestneniu vášho súboru vo vašom miestnom prostredí IT),
2. Filename (Názov súboru) (úplný názov vášho súboru),
3. Size (Veľkosť) (veľkosť súboru v bajtoch),
4. Modified (Upravené)(dátum poslednej úpravy súboru).
Ďalšie informácie o vami vybranom(-ých) súbore(-och) nájdete, ak si pozriete karty Content
(Obsah) a Remarks (Poznámky) pod tlačidlom Add files… (Pridať súbory...).
Kedykoľvek v rámci procesu Sprievodcu importom môžete odstrániť ľubovoľný súbor tým, že
súbor(-y), ktorý(-é) chcete odstrániť, zvýrazníte oranžovou farbou a kliknete na tlačidlo Remove
(Odstrániť) vedľa Add files… (Pridať súbory...). Upozorňujeme, že súbory, pri ktorých zrušíte
zaškrtnutie príslušného políčka v stĺpci Import, nebudú importované.
Potom môžete vybrať konkrétne kritériá, ktoré povedia aplikácii IUCLID, ako má zaobchádzať so
súborom(-mi), ktorý(-é) chcete importovať, ak vo vašom systéme IUCLID už existuje rovnaký
univerzálny jedinečný identifikátor (UUID) pre daný súbor. K dispozícii sú tri kritériá, z ktorých si
možno vybrať:
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1. Always (Vždy) (pri výbere tohto kritéria súbor, ktorý ste vybrali na import, nahradí akýkoľvek
duplicitný súbor, ktorý existuje vo vašom systéme IUCLID, t. j. každý súbor s rovnakým
identifikátorom UUID, ako má existujúci dokument alebo súbor údajov).
2. Never (Nikdy) (pri výbere tohto kritéria nebude importovaný žiadny existujúci súbor údajov ani
dokument vo vašom systéme IUCLID s rovnakým identifikátorom UUID, ako má importovaný
súbor).
3. If newer than existing (Ak je novší ako existujúci) (pri výbere tohto kritéria súbor určený na
import bude importovaný, len ak bol upravený neskôr než existujúci súbor údajov alebo
dokument vo vašom systéme IUCLID).
Ak je v aplikácii IUCLID 6 aktivované zabezpečenie na základe inštancie (IBS), zobrazí sa pole
s názvom Default import pool (Predvolený fond pre import). Viac informácií o IBS obsahuje oddiel
15.3 Zabezpečenie na základe inštancie (IBS) (Instance based security (IBS)) [Zabezpečenie
na základe inštancie (IBS)]. Predvolený fond pre import možno použiť na zrušenie predvoleného
nastavenia prístupu k Group (Skupine) pre aktuálneho User (Používateľa). Toto pole obsahuje
rozbaľovaciu ponuku, ktorá ponúka možnosti čítať, zapisovať a odstraňovať <Group name>
(Názov skupiny) (R/W/D) pre každú zo Groups (Skupín), ktorej je aktuálny User (Používateľ)
členom. To zahŕňa aj Group (Skupinu) s názvom Common (Spoločná). Ak je napríklad predvolený
prístup pre User (Používateľa) do Group (Skupiny) s názvom Common (Spoločná) len na čítanie,
prístup k importovaným údajom možno nastaviť na čítať, zapisovať a odstraňovať tým, že sa
vyberie nastavenie Common (Spoločná) (R/W/D).
Ak importujete súbor .i6z, budete mať možnosť zrušiť zaškrtnutie poľa s názvom Skip content
verification (document selection screen) [Preskočiť kontrolu obsahu (obrazovku na výber
dokumentov)]. Tým, že zrušíte zaškrtnutie tohto poľa, budete môcť vymedziť konkrétne záznamy
v rámci súboru, ktoré chcete importovať (v druhom kroku Sprievodcu importom). Upozorňujeme,
že pri importe dvoch alebo viacerých súborov táto možnosť nie je dostupná.

16.4. Import, krok 2
V Step 2 (Kroku 2) Sprievodcu importom (ktorý je dostupný pri importe jedného súboru .i6z) sú
štyri panely informácií. Prvé dva panely možno upravovať a slúžia na určenie, čo chcete
v importovanom súbore zachovať, resp. čo z neho chcete vynechať. Tretí a štvrtý panel obsahujú
informácie určené len na čítanie. Ďalej uvádzame opis týchto panelov.
1. Na prvom paneli s názvom Entities list (Zoznam objektov) sa zobrazujú všetky objekty vysokej
úrovne (ako sú Právnické osoby, Kontakty, Látky, Dokumentácia atď.), ktoré sú obsiahnuté
v súbore. Pri predvolenom nastavení je každý objekt zaškrtnutý a vybraný na import. Ak chcete
z importu vynechať niektorý z týchto objektov, zrušte jej výber tým, že zrušíte zaškrtnutie
príslušného políčka v stĺpci s názvom In.
2. Na druhom paneli s názvom References to (Odkazy na) sa zobrazujú záznamy, ktoré obsahuje
objekt vysokej úrovne. Kliknutím na ktorýkoľvek objekt vysokej úrovne zobrazíte záznamy,
ktoré obsahuje. Napríklad na tomto paneli bude dokumentácia alebo súbor údajov o látke
obsahovať úplnú stromovú štruktúru oddielu so záznamami. Opäť platí, že pri predvolenom
nastavení bude každý záznam zaškrtnutý a vybraný na import. Ak chcete z importu vynechať
akýkoľvek konkrétny záznam, zrušte jeho výber tým, že zrušíte zaškrtnutie príslušného políčka.
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Upozorňujeme, že v objektoch so záznamami v stromovej štruktúre oddielov môžete zrušiť
zaškrtnutie políčok pre všetky oddiely, ako aj pre jednotlivé oddiely.
3. Na treťom paneli s názvom Referenced from (Spojené odkazom z ) sa zobrazujú objekty alebo
záznamy spojené s objektom, ktorý ste vybrali na first panel (prvom paneli). Napríklad kontakt
na prvom paneli bude spojený s právnickou osobou takisto zobrazenou na prvom paneli a na
tomto treťom paneli môžete zobraziť dotknutú právnickú osobu. Tak uvidíte, ktoré objekty sú
ovplyvnené zrušením výberu niektorého objektu alebo záznamu na prvom a druhom paneli.
4. Štvrtý panel s názvom Final outcome (Konečný výsledok) zobrazuje, ktoré objekty a záznamy
budú importované, keď kliknete na Finish (Dokončiť) v Sprievodcovi importom.
Od tohto okamihu môžete buď kliknúť na tlačidlo Back (Späť), aby ste zmenili akékoľvek polia
v kroku 1, alebo môžete kliknúť na tlačidlo Finish (Dokončiť), aby ste import dokončili.
Upozorňujeme, že ak kliknete na tlačidlo Back (Späť), zmeny, ktoré ste vykonali v kroku 2
Sprievodcu importom, nebudú zachované a budete ich musieť vykonať znovu.
Po dokončení importu (či už úspešnom, alebo nie) sa v pravom dolnom rohu obrazovky aplikácie
IUCLID 6 zobrazí kontextové okno s oznámením. Môžete naň kliknúť alebo kliknite na blikajúci
červený kruh, ak chcete zobraziť Background job console (Konzolu úloh na pozadí). Tu môžete
zistiť, či import prebehol úspešne alebo nie. Ak sa chcete dozvedieť podrobnejšie informácie
o importe, dvakrát kliknite na červenú lištu, aby sa zobrazil Import Log (Protokol o importe).

17. Export (Export)
Aplikácia IUCLID 6 umožňuje používateľom exportovať tieto objekty, ako aj súbory údajov alebo
dokumenty, ktoré sú v nich obsiahnuté: Legal entity (Právnická osoba), Legal entity site (Sídlo
právnickej osoby), Substance (Látka), Mixture (Zmes), Template (Šablóna), Category (Kategória),
Dossier (Dokumentácia), Reference Substance (Referenčná látka), Contact (Kontakt), Annotation
(Komentár). Tieto objekty a súbory údajov alebo dokumenty, ktoré sú v nich obsiahnuté, môžete
exportovať prostredníctvom Export assistant (Sprievodcu exportom) aplikácie IUCLID, ktorý
vám pomôže vymedziť, čo chcete exportovať. Existujú dva spôsoby, ako otvoriť Sprievodcu
exportom, a to buď:
1. pomocou ikony Bulk export (Hromadný export) na domovskej stránke aplikácie IUCLID 6,

2. alebo kliknutím pravým tlačidlom myši priamo na súbor údajov alebo dokument, ktorý chcete
exportovať.
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Nech už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek spôsob otvorenia Sprievodcu exportom, prevedie vás
sériou krokov, ktoré zodpovedajú typu objektu, ktorý exportujete, a tomu, či ide o jednotlivý alebo
hromadný export.
Výhodou prvého spôsobu je, že môžete hromadne exportovať buď all dossiers (všetku
dokumentáciu), all substances (všetky látky), all mixtures (všetky zmesi), all categories (všetky
kategórie), all templates (všetky šablóny), alebo all reference substances (všetky referenčné látky).
V rámci jedného exportu môžete exportovať aj rozličné typy súborov údajov, napríklad kombináciu
súborov údajov o látke, súborov údajov o zmesi a referenčných látok. Upozorňujeme, že ak budete
chcieť, môžete si prostredníctvom hromadného exportu vybrať aj jednotlivé súbory údajov alebo
dokumentov (pozri manuálny výber).
Výhodou druhého spôsobu je, že môžete rýchlo exportovať jeden konkrétny súbor údajov alebo
dokument priamo z objektu, v ktorej sa nachádzate, napríklad jeden súbor údajov o zmesi alebo
jeden záznam o štúdii sledovaných parametrov. Upozorňujeme, že môžete zvýrazniť dva alebo
viac súborov údajov alebo dokumentov priamo v objekte tým, že podržíte klávesy Shift alebo Ctrl,
kliknete ľavým tlačidlom myši na to, čo chcete exportovať, a potom kliknete pravým tlačidlom myši
na príkaz Export. Následne budete presmerovaní na prvý krok hromadného exportu.

17.1. Dôležité pravidlá pri exporte (Important rules when exporting)
Pri exporte z aplikácie IUCLID 6 upozorňujeme na niektoré ďalej uvedené dôležité pravidlá,
ktorými sa riadi, čo je a čo môže byť exportované:
1. Aby ste mohli exportovať informácie a údaje z aplikácie IUCLID, musíte byť používateľom,
ktorému bola priradená rola s prístupovými právami na export (nastavenými na karte
Oprávnenia v rámci Rolí v Správe používateľov). Ak tieto prístupové práva nemáte, obráťte sa
na používateľa s právami správcu systému IUCLID, ktorý je zodpovedný za prideľovanie
prístupových práv ostatným používateľom.
2. Objekty uvedené v odkazoch budú exportované len v prípade objektov, súborov údajov a/alebo
dokumentov, ktoré obsahujú priamy odkaz na iné objekty (sú s nimi spojené), napríklad keď
látka obsahuje odkaz na kontakt.
3. S exportovaným objektom, súborom údajov alebo dokumentom nebude exportovaný objekt,
dokument ani súbor údajov, v ktorých je uvedený v rámci odkazu alebo s ktorými je spojený len
nepriamo. Napríklad pri exporte zmesi bude exportovaná aj látka, ktorá je s touto zmesou
priamo spojená, ale nie kategória, ktorá je spojená s prepojenou látkou.
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4. Pri exporte dokumentu (flexibilného záznamu alebo súhrnu), ktorý je súčasťou súboru údajov,
bude exportovaný aj jeho materský objekt (látka, zmes/výrobok alebo šablóna). Ak však
exportujete dokument, nebude exportovaný žiadny iný dokument ani šablóna v rámci tohto
objektu.
5. Prepojené objekty by mohli byť filtrované z bezpečnostných dôvodov alebo vzhľadom na
dôverný charakter údajov [ktorý je nastavený v User management (Správe používateľov)
používateľom s dostatočnými prístupovými právami], bez ohľadu na to, či objekt predstavuje
povinné pole.
6. Položka v Zozname ako taká nemôže byť exportovaná; môže byť exportovaná len s objektom,
ktorý na ňu odkazuje.

17.2. Ako používať Sprievodcu exportom (How to use the Export
assistant)
Export assistant (Sprievodcu exportom) možno otvoriť buď kliknutím na Bulk export
(Hromadný export) v paneli úloh Tools and administration (Nástroje a správa) na prvej strane
aplikácie IUCLID 6, alebo priamo kliknutím pravým tlačidlom myši na konkrétny súbor údajov alebo
dokument v rámci objektov, ktoré chcete exportovať, a následným výberom príkazu Export. Ďalej
uvádzame usmernenia:
1. Ako použiť prvý krok Bulk export (Hromadného exportu) pomocou Sprievodcu exportom.
2. Ako dokončiť všetky ďalšie kroky Sprievodcu exportom. Táto časť je rozdelená podľa rôznych
entít.
Upozorňujeme, že na vymedzenie toho, čo sa exportuje, budete musieť v mnohých krokoch
sprievodcu exportom aktívne zrušiť výber informácií a údajov, ktoré nechcete exportovať.

17.3. Hromadný export (Bulk export)
Prvý krok v procese Sprievodcu exportom pri spustení z ikony Hromadný export na prvej strane
aplikácie IUCLID 6 alebo pri priamom Export (Exporte) dvoch alebo viacerých súborov údajov
alebo dokumentov z objektu sa nazýva Step 1 – Document selection (Krok 1 – Výber dokumentu).
V tomto prvom kroku si môžete buď:
1. vybrať, či chcete na úrovni objektu exportovať všetku dokumentáciu, všetky látky, všetky
zmesi, všetky kategórie, všetky šablóny alebo všetky referenčné látky, alebo
2. manuálne vybrať konkrétny súbor údajov/dokument alebo viac súborov údajov/dokumentov
v rámci objektu. S touto možnosťou máte väčšiu flexibilitu pri výbere rozličných súborov údajov
z rozličných objektov, napríklad súbor údajov z objektov látka a zmes.
Pre možnosť a) vyberte zodpovedajúce políčko prepínača vedľa objektu, ktorý chcete exportovať.
Ak sa chcete vybrať možnosť b), zvoľte políčko prepínača vedľa manual selection (manuálneho
výberu) a potom kliknite na tlačidlo Add… (Pridať...) pod políčkom s výsledkami Document/Entity
(Dokument/Objekt). Tým sa objaví políčko Query (Dopyt), kde môžete zadať súbor(-y) údajov
a dokument(-y), ktoré chcete exportovať. Políčko Query (Dopyt) má štyri vyhľadávacie polia, ktoré
vám pomôžu filtrovať výber, ako je uvedené a opísané ďalej:
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1. Result type (Typ výsledku) – vyberte z rozbaľovacieho zoznamu objekty, ktoré chcete
exportovať.
2. Query type (Typ dopytu) – vyberte z kritérií vyhľadávania, pomocou ktorých chcete vyhľadávať,
a z výsledného výberu; aby ste našli súbor údajov, ktorý hľadáte, vyplňte niektoré alebo všetky
zodpovedajúce vyhľadávacie polia.
3. UUID [vyhľadávanie sa zobrazí len keď je v položke Result type (Typ výsledku) vybraný
Document (Dokument)] – zadajte číslo Universal Unique Identifier (univerzálneho jedinečného
identifikátora) pre súbor údajov alebo dokument, ktorý hľadáte.
Ownership (Vlastníctvo) [táto možnosť sa zobrazí, len keď je zapnuté Instance Based Security
(Zabezpečenie na základe inštancie)] – vyberte z dvoch možností:
4. Owned by me (V mojom vlastníctve) – táto možnosť vyhľadáva len v rámci objektov, ktoré sú
vo vašom private security pool (súkromnom zabezpečenom fonde).
5. Owned by others (Vo vlastníctve iných) – táto možnosť vyhľadá len v rámci skupín, do ktorých
patríte alebo ktorých ste správcom a ktoré nie sú vo vašom private security pool (súkromnom
zabezpečenom fonde).
6. Group (Skupina) [táto možnosť sa zobrazí, len keď je zapnuté Instance Based Security
(Zabezpečenie na základe inštancie)] – vyberte zo skupín uvedených v rozbaľovacom políčku.
Pri výbere skupiny sa zobrazia len položky, ktoré sú priradené k vybranej skupine.
Upozorňujeme, že ak máte v úmysle exportovať Endpoint Study Record (Záznam o štúdii
sledovaných parametrov), Endpoint Summary (Súhrn sledovaných parametrov) alebo súbor údajov
pomocou sprievodcu hromadným exportom, tieto dokumenty môžete vyhľadávať len pomocou
políčka pre dopyt a zadaním čísla Universal Unique Identifier (univerzálneho jedinečného
identifikátora) dokumentu do vyhľadávacieho poľa UUID.
Po vyplnení informácií vyhľadávania do políčka Query (Dopyt) kliknite na Search (Vyhľadať), aby
sa zobrazili výsledky, alebo na Clear (Vyprázdniť), ak chcete znovu spustiť rovnaké vyhľadávanie.
Po kliknutí na Search (Vyhľadať) sa v políčku s výsledkami zobrazí zoznam výsledkov
s informáciami o každom výsledku rozdelenými do štyroch stĺpcov: Chemical Name (Systematický
názov), Legal entity name (Názov právnickej osoby), Reference substance (Referenčná látka),
Last modification date (Dátum poslednej úpravy). Na urýchlenie vyhľadávania môžete použiť aj
rýchle vyhľadávanie pomocou informácií, ktoré by ste očakávali v týchto štyroch stĺpcoch. Urobíte
to tak, že do textového políčka Filter by representation (Filtrovať podľa zastúpenia) (ktoré sa
nachádza hneď nad výsledkami vyhľadávania) zadáte prvé písmená, čísla alebo slová Chemical
Name (Systematického názvu), Legal entity name (Názvu právnickej osoby), Reference substance
(Referenčnej látky), Last modification date (Dátumu poslednej úpravy). Tým sa automaticky vytvorí
a filtruje zoznam výsledkov, z ktorých si môžete vybrať.
Po skončení vyhľadávania pomocou políčka Query (Dopyt) kliknite na tlačidlo Assign (Priradiť),
aby ste naplnili zoznam výsledkov pre Document (Dokument)/Entity (Objekt) v prvom kroku
Sprievodcu exportom. Tieto súbory údajov a/alebo dokumenty budú exportované. Vami vybrané
súbory údajov a/alebo dokumenty môžete kedykoľvek Add (Pridať) alebo Remove (Odstrániť). Ak
exportujete priamo z objektu dva alebo viac súborov údajov alebo dokumentov, v prvom kroku
Sprievodcu exportom sa vami vybrané súbory údajov alebo dokumenty automaticky doplnia do
zoznamu výsledkov pre Document (Dokument)/Entity (Objekt). Tieto výsledky možno v rámci
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procesu Sprievodcu exportom kedykoľvek upraviť prostredníctvom tlačidiel Add (Pridať) a Remove
(Odstrániť).

17.4. Export látok (Export of Substances)
Keď v možnosti Bulk export (Hromadný export) vyberiete all substances (všetky látky) alebo keď
exportujete látku alebo látky priamo z objektu látka, kroky v Sprievodcovi exportom sú rovnaké
okrem kroku s názvom Verify selected documents (Skontrolovať vybrané dokumenty): Skontrolujte
vybrané dokumenty alebo ich podľa potreby vyberte/zrušte ich výber. Tento krok sa zobrazí len pri
exporte jedného súboru údajov alebo dokumentu a umožňuje vám zrušiť výber objektov
a dokumentov, na ktoré je uvedený odkaz vo vašej látke, napríklad Legal entity (Právnickú osobu)
alebo záznam o štúdii sledovaných parametrov.

17.4.1. Vybrať typ podania (Select submission type)
Tento krok Sprievodcu exportom (prvý krok pre jednotlivé exporty, druhý krok pre hromadné
exporty) má dve možnosti uvedené na dvoch kartách v ľavom hornom rohu obrazovky, Substance
(Látka) a Use related categories (Použiť súvisiace kategórie).
Karta Substance (Látka) vám umožňuje vymedziť podľa typu podania, ktorá látka bude
exportovaná. Ak napríklad látka(-y), ktorú(-é) exportujete, bola(-i) priradená(-é) k určitému typu
látky, napr. BPR Active substance application (Žiadosť o schválenie účinnej látky podľa nariadenia
o biocídnych výrobkoch), v Sprievodcovi exportom bude(-ú) vybraná(-é) len látka(-y) s týmto typom
podania. Vyberte typ podania kliknutím na políčko prepínača vedľa typu podania, ktoré chcete
exportovať. Váš výber sa zobrazí v priestore na informácie v každom kroku, ktorý nasleduje
v procese Sprievodcu exportom.
Karta Use related categories (Použiť súvisiace kategórie) vám umožňuje určiť, či by pri vašom
exporte mali byť použité informácie týkajúce sa kategórie. Táto možnosť zahŕňa len látky, ktoré
súvisia s kategóriou, a len ak máte prístup ku kategóriám minimálne na čítanie.
K dispozícii sú tri možnosti, z ktorých si možno vybrať:
1. Yes (Áno) (predvolené nastavenie) – na túto možnosť kliknite, ak chcete exportovať všetky
údaje, ktoré súvisia so všetkými kategóriami, s ktorými je spojená látka.
2. No (Nie) – na túto možnosť kliknite, ak do svojho exportu nechcete zahrnúť žiadne kategórie
ani s nimi súvisiace informácie.
3. Select category (ies) (Vybrať kategóriu(-e)) – pri zaškrtnutí tejto možnosti sa zobrazí panel
obsahujúci všetky súvisiace kategórie. Z tohto zoznamu súvisiacich kategórií môžete vybrať
jednu alebo viac kategórií tým, že na ne kliknete. Do exportu sú zahrnuté len vybrané
kategórie.

17.4.2. Príznaky ochrany údajov (Data protection flags)
Tento krok vám pomôže vymedziť, ktoré dôverné informácie chcete zahrnúť do svojho exportu.
1. Prvá možnosť s názvom Detail level of document fields (Úroveň podrobnosti polí v dokumente)
vám poskytuje tri preferencie, z ktorých si môžete vybrať:
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a. All fields, including confidential test material information (Všetky polia vrátane dôverných
informácií o testovanom materiáli) – túto možnosť vyberte, ak chcete exportovať všetky
polia a všetky informácie o testovanom materiáli.
b. All fields, excluding confidential test material information (Všetky polia okrem dôverných
informácií o testovanom materiáli) – túto možnosť vyberte, ak chcete exportovať všetky
polia, ale vylúčiť všetky informácie o testovanom materiáli.
c. Basic level (Základná úroveň) – túto možnosť vyberte, ak chcete do svojho exportu zahrnúť
len „základné“ polia. Základné polia zahŕňajú všetky polia s výnimkou záznamov o štúdii
sledovaných parametrov v týchto oddieloch aplikácie IUCLID podľa právnych predpisov
OECD: Physico-chemical properties (Fyzikálno-chemické vlastnosti), Analytical methods
(Analytické metódy), Degradation and accumulation (Degradácia a bioakumulácia), Effects
on biotic systems (Vplyvy na biotické systémy), Efficacy (Účinnosť), Health effects (Vplyvy
na ľudské zdravie), Pesticide residue chemistry (Chémia rezíduí pesticídov).
2. V druhej možnosti s názvom Confidentiality (Dôverný charakter údajov) si vyberiete, ktoré
informácie sa budú exportovať.
Všetky dôverné informácie sú automaticky vybrané na export. Ak chcete vybrať, ktoré dôverné
informácie chcete exportovať, kliknite na rozbaľovacie políčko a v zozname možností zrušte
výber polí s príznakom, ktoré nechcete exportovať:
CBI – dôverné obchodné informácie,
IP – duševné vlastníctvo,
No PA - údaje nie sú verejne prístupné.
Môžete si vybrať aj export len dôverných informácií tým, že zrušíte výber políčka Not
confidential (Údaje nie sú dôverné).
3. Tretia možnosť s názvom Use restricted to selected regulatory programmes (Použitie
obmedzené na vybrané regulačné programy) vám umožňuje vymedziť prípadné regulačné
účely, ktoré boli priradené látke(-am), ktorú(-é) exportujete a chcete exportovať.
Zoznam regulačných programov otvoríte z rozbaľovacieho políčka. Všetky regulačné programy
sú automaticky vybrané na export. Zrušte výber regulačných programov, ktoré nechcete
zahrnúť do svojho exportu.
Takisto môžete zrušiť výber No regulatory purposes (Bez regulačných účelov)
z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý zabezpečí export akéhokoľvek poľa vo vašom objekte látka,
ktoré nebolo označené príznakom s regulačným programom.

17.4.3. Vlastnosti administratívnych údajov (Administrative data properties)
Tento krok vám umožňuje podrobnejšie vymedziť export prostredníctvom rozličných prvkov údajov
o látke, ako je uvedené ďalej:
1. Podrobný súhrn štúdie
Rozbaľovacie políčko automaticky vyberie na export všetky polia, do ktorých boli do objektov,
súborov údajov alebo dokumentov, ktoré exportujete, zadané podrobné informácie o Robust
study summary (Podrobnom súhrne štúdie). Môžete zrušiť výber Yes (Áno), čím sa vylúči
akékoľvek pole, do ktorého boli zadané informácie o podrobnom súhrne štúdie. Môžete zrušiť
výber No (Nie), čím sa zahrnú len polia, do ktorých boli zadané podrobné informácie o štúdii.
Môžete zrušiť výber Where Robust study summary is not applicable (e.g. endpoint summaries)
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[Kde sa neuplatňuje Podrobný súhrn štúdie (napr. súhrny sledovaných parametrov)], čím sa
vylúči akékoľvek pole, kde sa neuplatňuje podrobný súhrn štúdie.
2. Použité na klasifikáciu
Rozbaľovacie políčko automaticky vyberie na export všetky polia, do ktorých boli zadané
podrobné informácie o Used for classification (Použité na klasifikáciu). Môžete zrušiť výber Yes
(Áno), čím sa vylúči akékoľvek pole, do ktorého boli zadané informácie o podrobnom súhrne
štúdie. Môžete zrušiť výber No (Nie), čím sa zahrnú len polia, do ktorých boli zadané podrobné
informácie o štúdii. Môžete zrušiť výber Where Used for classification is not applicable (e.g.
endpoint summaries) [Kde sa neuplatňuje Použité na klasifikáciu (napr. súhrny sledovaných
parametrov)], čím sa vylúči akékoľvek pole, kde sa neuplatňuje podrobný súhrn štúdie.
3. Použité v údajoch KBÚ
Rozbaľovacie políčko automaticky vyberie na export všetky polia, do ktorých boli zadané
podrobné informácie o Used for MSDS (Použité v údajoch KBÚ). Môžete zrušiť výber Yes
(Áno), čím sa vylúči akékoľvek pole, do ktorého boli zadané informácie o podrobnom súhrne
štúdie. Môžete zrušiť výber No (Nie), čím sa zahrnú len polia, do ktorých boli zadané podrobné
informácie o štúdii. Môžete zrušiť výber Where Used for MSDS is not applicable (e.g. endpoint
summaries) [Kde sa neuplatňuje Použité v údajoch KBÚ (napr. súhrny sledovaných
parametrov)], čím sa vylúči akékoľvek pole, kde sa neuplatňuje podrobný súhrn štúdie.
4. Príznak účelu
Rozbaľovacie políčko automaticky vyberie na export každé pole, ktoré bolo označené týmito
príznakmi účelu: kľúčová štúdia, podporná štúdia, analýza váhy dôkazov, irelevantná štúdia,
ďalej polia označené prázdnym príznakom účelu a polia, na ktoré sa príznak účelu nevzťahuje.
Zrušte ktorúkoľvek z týchto možností na zabránenie exportu príslušného príznaku účelu.
5. Neuvedenie údajov
Rozbaľovacie políčko automaticky vyberie na export každé pole, do ktorého boli zadané
informácie o Data waiving (Neuvedení údajov), napr. Study not technically feasible (Technicky
nerealizovateľná štúdia) alebo Exposure considerations (Aspekty expozície). Na zabránenie
exportu týchto informácií zrušte výber príslušného políčka.
6. Typ výsledku štúdie
Rozbaľovacie políčko automaticky vyberie na export každé pole, do ktorého bol zadaný Study
result type (Typ výsledku štúdie), napr. Experimental result (Experimentálny výsledok) alebo
Read-across based on grouping of substances (category approach) [Použitie prevzatých
údajov založené na zoskupovaní látok (prístup podľa kategórií)]. Na zabránenie exportu týchto
informácií zrušte výber príslušného políčka.
7. Spoľahlivosť
Rozbaľovacie políčko automaticky vyberie na export každé pole, do ktorého boli zadané údaje
o Reliability (Spoľahlivosti), napr. reliable without restrictions (spoľahlivé bez obmedzení) alebo
not assignable (nedá sa určiť). Na zabránenie exportu týchto informácií zrušte výber
príslušného políčka.
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17.4.4. Nastavenia (Settings)
Tento krok vám umožňuje vybrať, či chcete zahrnúť alebo vylúčiť Attachments (Prílohy)
a Annotations (Komentáre), ktoré sú spojené s látkou(-ami), ktorú(-é) exportujete. Z možností
v rámci Annotations (Komentárov) a Attachments (Príloh) môžete vybrať len jednu preferenciu.
Upozorňujeme, že výber pri predvolenom nastavení zahŕňa všetky súvisiace komentáre a žiadny
export vašich príloh.

17.4.5. Skontrolovať vybrané dokumenty (len pre jednotlivé exporty) (Verify
selected documents (only for single exports))
Tento krok sa zobrazí len pri exporte jedného súboru údajov alebo jedného dokumentu.
Zobrazia sa štyri panely informácií. Prvé dva panely možno upravovať a slúžia na určenie, čo
chcete v exportovanom súbore zachovať, resp. čo z neho chcete vynechať. Tretí a štvrtý panel
obsahujú informácie určené len na čítanie. Ďalej uvádzame opis týchto panelov.
1. Prvý panel s názvom Entities list (Zoznam objektov) zobrazuje všetky objekty vysokej úrovne
(ako sú Právnické osoby, Kontakty atď.), ktoré súbor obsahuje. Pri predvolenom nastavení je
každý objekt zaškrtnutý a vybraný na export. Ak chcete z exportu vynechať niektorý z týchto
objektov, zrušte jeho výber tým, že zrušíte zaškrtnutie príslušného políčka v stĺpci s názvom In.
2. Na druhom paneli s názvom References to (Odkazy na) sa zobrazujú záznamy, ktoré obsahuje
objekt vysokej úrovne. Kliknutím na ktorýkoľvek objekt vysokej úrovne zobrazíte záznamy,
ktoré obsahuje. Napríklad na tomto paneli bude dokumentácia alebo súbor údajov o látke
obsahovať úplnú stromovú štruktúru oddielu so záznamami. Opäť platí, že v predvolenom
nastavení bude každý záznam zaškrtnutý a vybraný na export. Ak chcete z exportu vynechať
akýkoľvek konkrétny záznam, zrušte jeho výber tým, že zrušíte zaškrtnutie príslušného políčka.
Upozorňujeme, že v objektoch so záznamami v stromovej štruktúre oddielov môžete zrušiť
zaškrtnutie políčok pre všetky oddiely, ako aj pre jednotlivé oddiely.
3. Na treťom paneli s názvom Referenced from (Spojené odkazom z ) sa zobrazujú objekty alebo
záznamy spojené s objektom, ktorý ste vybrali na prvom paneli. Napríklad kontakt na prvom
paneli bude spojený s právnickou osobou takisto zobrazenou na prvom paneli a na tomto
treťom paneli môžete zobraziť dotknutú právnickú osobu. Tak uvidíte, ktoré objekty sú
ovplyvnené zrušením výberu niektorého objektu alebo záznamu na prvom a druhom paneli.
4. Na štvrtom paneli s názvom Final outcome (Konečný výsledok) sa zobrazuje, ktoré objekty
a záznamy budú exportované, keď skončíte a kliknete na Finish (Dokončiť) v Sprievodcovi
exportom.

17.4.6. Zadať doplňujúce administratívne informácie (Enter additional
administrative information)
Do tohto políčka Remarks (Poznámky) zadajte akékoľvek pripomienky, ktoré chcete pripojiť
k svojmu exportu (maximálne 32 365 znakov).
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17.4.7. Vybrať priečinok exportovaných súborov (Select the folder of the exported
files)
V tomto poslednom kroku môžete určiť miesto vo svojom miestnom prostredí IT, kde bude váš
export uložený. Kliknite na Browse (Prehľadávať) a vyberte miesto určenia svojho exportu.
Na pomoc so správou štruktúry súborov pri exporte môžete použiť aj možnosť create new
subfolder after (vytvoriť nový podpriečinok po)[X] [počet]files (súboroch). Táto možnosť sa používa
pre staršie systémy súborov, ktoré nepodporujú vysoký počet súborov v jednom priečinku.
Predvolený počet pre túto možnosť je 1 000 súborov, túto hodnotu však možno zmeniť na
ľubovoľný počet od 500 do 10 000 súborov.

17.5. Export zmesí/výrobkov (Export of Mixture/Products)
Export zmesí má mnoho podobných krokov ako export látok. V prípade, že tieto dva typy exportu
zahŕňajú tie isté objekty, sa v ďalej uvedených usmerneniach uvádza odkaz na oddiel, ktorý
obsahuje úplný opis, ako aj upozornenie na akékoľvek rozdiely (ak existujú) medzi týmito dvomi
typmi exportu.

17.5.1. Vybrať typ predloženia (Select submission type)
Krok Vybrať typ predloženia je podobný rovnakému kroku pri exporte látok, až na dva rozdiely:
1. Zoznam typov predloženia, z ktorého si môžete vybrať, je obmedzený v súlade s typmi
predloženia, ktoré sú k dispozícii pre súbory údajov o zmesi/výrobku.
2. Do tohto kroku je pridaná možnosť s názvom use mixture components (použiť zložky zmesi).
Tu môžete vybrať Yes (Áno) na zahrnutie všetkých údajov o sledovaných parametroch
z objektov, ktoré sú spojené so zmesou/s výrobkom, ktoré budú exportované. Ak vyberiete No
(Nie), tieto údaje o sledovaných parametroch nebudú exportované.

17.5.2. Príznaky ochrany údajov (Data protection flags)
Pozri oddiel Príznaky ochrany údajov.

17.5.3. Vlastnosti administratívnych údajov (Administrative data properties)
Pozri oddiel Vlastnosti administratívnych údajov.

17.5.4. Nastavenia (Settings)
Pozri oddiel Nastavenia.

17.5.5. Skontrolovať vybrané dokumenty (len pre jednotlivé exporty) (Verify
selected documents (only for single exports))
Pozri oddiel Skontrolovať vybrané dokumenty.
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17.5.6. Zadať doplňujúce administratívne informácie (Enter additional
administrative information)
Pozri oddiel Zadať doplňujúce administratívne informácie.

17.5.7. Vybrať priečinok exportovaných súborov (Select the folder of the exported
files)
Pozri oddiel Vybrať priečinok exportovaných súborov.

17.6. Export kategórií (Export of Categories)
Export kategórií má mnoho podobných krokov ako export látok. V prípade, že tieto dva typy
exportu zahŕňajú tie isté objekty, sa v ďalej uvedených usmerneniach uvádza odkaz na oddiel,
ktorý obsahuje úplný opis, ako aj upozornenie na akékoľvek rozdiely (ak existujú) medzi týmito
dvomi typmi exportu.

17.6.1. Vybrať typ predloženia (Select submission type)
Krok Vybrať typ predloženia je podobný rovnakému kroku pri exporte látok, až na jeden rozdiel:
Zoznam typov predloženia, z ktorého si môžete vybrať, je obmedzený v súlade s typmi
predloženia, ktoré sú k dispozícii pre kategórie.

17.6.2. Príznaky ochrany údajov (Data protection flags)
Tento krok je rovnaký ako pri exporte látok, ale s jedným rozdielom. Neexistuje možnosť vymedziť,
aký testovaný materiál, ak existuje, sa tiež exportuje. Opis tohto kroku sa nachádza v oddiele
Príznaky ochrany údajov.

17.6.3. Vlastnosti administratívnych údajov (Administrative data properties)
Pozri oddiel Vlastnosti administratívnych údajov.

17.6.4. Nastavenia (Settings)
Pozri oddiel Nastavenia.

17.6.5. Skontrolovať vybrané dokumenty (len pre jednotlivé exporty) (Verify
selected documents (only for single exports))
Pozri oddiel Skontrolovať vybrané dokumenty.
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17.6.6. Zadať doplňujúce administratívne informácie (Enter additional
administrative information)
Pozri oddiel Zadať doplňujúce administratívne informácie.

17.6.7. Vybrať priečinok exportovaných súborov (Select the folder of the exported
files)
Pozri oddiel Vybrať priečinok exportovaných súborov.

17.7. Export šablón (Export of Templates)
Export šablón má mnoho podobných krokov ako export látok. V prípade, že tieto dva typy exportu
zahŕňajú tie isté objekty, sa v ďalej uvedených usmerneniach uvádza odkaz na oddiel, ktorý
obsahuje úplný opis, ako aj upozornenie na akékoľvek rozdiely (ak existujú) medzi týmito dvomi
typmi exportu.

17.7.1. Vybrať typ predloženia (Select submission type)
Pozri oddiel Vybrať typ predloženia.

17.7.2. Príznaky ochrany údajov (Data protection flags)
Pozri oddiel Príznaky ochrany údajov.

17.7.3. Vlastnosti administratívnych údajov (Administrative data properties)
Pozri oddiel Vlastnosti administratívnych údajov.

17.7.4. Nastavenia (Settings)
Pozri oddiel Nastavenia.

17.7.5. Skontrolovať vybrané dokumenty (len pre jednotlivé exporty) (Verify
selected documents (only for single exports))
Pozri oddiel Skontrolovať vybrané dokumenty.

17.7.6. Zadať doplňujúce administratívne informácie (Enter additional
administrative information)
Pozri oddiel Zadať doplňujúce administratívne informácie.
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17.7.7. Vybrať priečinok exportovaných súborov (Select the folder of the exported
files)
Pozri oddiel Vybrať priečinok exportovaných súborov.

17.8. Export referenčných látok (Export of Reference substances)
Export referenčných látok má mnoho podobných krokov ako export látok. V prípade, že tieto dva
typy exportu zahŕňajú tie isté objekty, v ďalej uvedených usmerneniach sa uvádza odkaz na oddiel,
ktorý obsahuje úplný opis, ako aj upozornenie na akékoľvek rozdiely (ak existujú) medzi týmito
dvomi typmi exportu.

17.8.1. Príznaky ochrany údajov (Data protection flags)
Tento krok je rovnaký ako pri exporte látok, ale s jedným rozdielom. Neexistuje možnosť vymedziť,
aký testovaný materiál, ak existuje, sa tiež exportuje. Opis tohto kroku sa nachádza v oddiele
Príznaky ochrany údajov.

17.8.2. Nastavenia (Settings)
Pozri oddiel Nastavenia.

17.8.3. Zadať doplňujúce administratívne informácie (Enter additional
administrative information)
Pozri oddiel Zadať doplňujúce administratívne informácie.

17.8.4. Vybrať priečinok exportovaných súborov (Select the folder of the exported
files)
Pozri oddiel Vybrať priečinok exportovaných súborov.

17.9. Export dokumentácie (Export of Dossiers)
Export dokumentácie má mnoho podobných krokov ako export látok. V prípade, že tieto dva typy
exportu zahŕňajú tie isté objekty, sa v ďalej uvedených usmerneniach uvádza odkaz na oddiel,
ktorý obsahuje úplný opis, ako aj upozornenie na akékoľvek rozdiely (ak existujú) medzi týmito
dvomi typmi exportu.

17.9.1. Nastavenia (Settings)
Tento krok je rovnaký ako pre látky, pozrite oddiel Nastavenia, ale neposkytuje možnosť exportu
príloh.
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17.9.2. Zadať doplňujúce administratívne informácie (Enter additional
administrative information)
Pozri oddiel Zadať doplňujúce administratívne informácie.

17.9.3. Vybrať priečinok exportovaných súborov (Select the folder of the exported
files)
Pozri oddiel Vybrať priečinok exportovaných súborov.

17.10.
Export všetkých ďalších objektov, súborov údajov
a dokumentov (Export of all other entities, datasets and
documents)
Okrem uvedených podstatných objektov existujú aj ďalšie objekty, súbory údajov a dokumenty,
ktoré môžete exportovať. Tieto ďalšie objekty, súbory údajov a dokumenty možno vybrať
a exportovať len pomocou možnosti manuálny výber, ako je opísané vyššie, alebo priamo
kliknutím pravým tlačidlom myši na samotné dokumenty alebo súbory údajov objektu.
Ďalej je vysvetlený sprievodca exportom zostávajúcich objektov, súborov údajov a dokumentov
rozdelený na jednotlivé kroky. Tieto kroky sa začínajú druhým krokom procesu hromadného
exportu a druhým krokom exportu jedného súboru údajov alebo dokumentu priamo z objektu.
Postup pri exporte týchto ďalších objektov, súborov údajov a dokumentov je podobný krokom
opísaným vyššie a tam, kde dochádza k prekrývaniu, je uvedený odkaz na podrobnejší opis toho,
čo môžete v danom kroku urobiť.

17.11.
Export právnických osôb a sídiel právnických osôb (Export
of Legal entities and Legal entity sites)
V ďalej uvedených usmerneniach sa uvádza odkaz na oddiel, ktorý obsahuje podrobnejší opis
daného kroku, ako aj upozornenie na akékoľvek odlišnosti v konkrétnom kroku (ak existujú).

17.11.1.

Príznaky ochrany údajov (Data protection flags)

Tento krok je rovnaký, ako je opísané v oddiele Príznaky ochrany údajov, ale s jedným rozdielom.
Neexistuje možnosť vymedziť, aký testovaný materiál, ak existuje, sa tiež exportuje.

17.11.2.

Nastavenia (Settings)

Pozri oddiel Nastavenia.

17.11.3.
Skontrolovať vybrané dokumenty (len pre jednotlivé exporty) (Verify
selected documents (only for single exports))
Pozri oddiel Skontrolovať vybrané dokumenty.
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17.11.4.
Zadať doplňujúce administratívne informácie (Enter additional
administrative information)
Pozri oddiel Zadať doplňujúce administratívne informácie.

17.11.5.
Vybrať priečinok exportovaných súborov (Select the folder of the
exported files)
Tento krok je rovnaký, ako je opísané v oddiele Vybrať priečinok exportovaných súborov, ale
neumožňuje vytvoriť podpriečinok po 500 alebo viac súboroch.

17.12.

Export kontaktov (Export of Contacts)

V ďalej uvedených usmerneniach sa uvádza odkaz na oddiel, ktorý obsahuje podrobnejší opis
daného kroku, ako aj upozornenie na akékoľvek odlišnosti v konkrétnom kroku (ak existujú).

17.12.1.
Zadať doplňujúce administratívne informácie (Enter additional
administrative information)
Pozri oddiel Zadať doplňujúce administratívne informácie.

17.12.2.
Vybrať priečinok exportovaných súborov (Select the folder of the
exported files)
Pozri oddiel Vybrať priečinok exportovaných súborov.

17.13.

Komentáre (Annotations)

V ďalej uvedených usmerneniach sa uvádza odkaz na oddiel, ktorý obsahuje podrobnejší opis
daného kroku, ako aj upozornenie na akékoľvek odlišnosti v konkrétnom kroku (ak existujú).

17.13.1.

Príznaky ochrany údajov (Data protection flags)

Tento krok je v súčasnosti prázdny, stlačte tlačidlo Next (Ďalej).

17.13.2.

Nastavenia (Settings)

Tento krok je rovnaký, ako je opísané vyššie v oddiele Nastavenia, ale s jedným rozdielom.
Obsahuje len možnosť exportovať alebo neexportovať prílohy a neobsahuje možnosť exportovať
alebo neexportovať komentáre.

17.13.3.
Skontrolovať vybrané dokumenty (len pre jednotlivé exporty) (Verify
selected documents (only for single exports))
Pozri oddiel Skontrolovať vybrané dokumenty.
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17.13.4.
Zadať doplňujúce administratívne informácie (Enter additional
administrative information)
Pozri oddiel Zadať doplňujúce administratívne informácie.

17.13.5.
Vybrať priečinok exportovaných súborov (Select the folder of the
exported files)
Pozri oddiel Vybrať priečinok exportovaných súborov.

17.14.

Záznamy o sledovaných parametroch (Endpoint records)

V ďalej uvedených usmerneniach sa uvádza odkaz na oddiel, ktorý obsahuje podrobnejší opis
daného kroku, ako aj upozornenie na akékoľvek odlišnosti v konkrétnom kroku (ak existujú).

17.14.1.

Príznaky ochrany údajov (Data protection flags)

Pozri oddiel Príznaky ochrany údajov.

17.14.2.

Vlastnosti administratívnych údajov (Administrative data properties)

Pozri oddiel Vlastnosti administratívnych údajov.

17.14.3.

Nastavenia (Settings)

Pozri oddiel Nastavenia.

17.14.4.
Skontrolovať vybrané dokumenty (len pre jednotlivé exporty) (Verify
selected documents (only for single exports))
Pozri oddiel Skontrolovať vybrané dokumenty.

17.14.5.
Zadať doplňujúce administratívne informácie (Enter additional
administrative information)
Pozri oddiel Zadať doplňujúce administratívne informácie.

17.14.6.
Vybrať priečinok exportovaných súborov (Select the folder of the
exported files)
Pozri oddiel Vybrať priečinok exportovaných súborov.
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18. Tlač (Print)
Aplikácia IUCLID 6 vám umožňuje vytvárať dokumenty PDF a tlačiť tieto súbory: Substance
datasets (Súbory údajov), Mixture/Product datasets (Súbory údajov o zmesi/výrobku), Templates
(Šablóny), Categories (Kategórie), Dossiers (Dokumentáciu), Endpoint study records (Záznamy
o štúdii sledovaných parametrov), Endpoint summary records (Súhrnné záznamy sledovaných
parametrov), Reference substances (Referenčné látky), Literature references (Odkazy na
literatúru), Legal entity sites (Sídla právnickej osoby), Legal entities (Právnické osoby), Contacts
(Kontakty), Annotations (Komentáre).
Pred vytvorením dokumentu PDF a tlačou treba upozorniť na niekoľko dôležitých bodov:
1. Dokument PDF môžete vytvoriť a následne vytlačiť, len ak je váš používateľský účet IUCLID
priradený k roli, ktorá má oprávnenie na tlač. Toto nastavenie sa nachádza na karte Roly
v User management (Správe používateľov).
2. Naraz nie je možné tlačiť viac ako jeden z uvedených súborov. Ak chcete vytlačiť napríklad dva
samostatné súhrny sledovaných parametrov, budete musieť vytvoriť dva samostatné
dokumenty PDF.
3. Do PDF budú zahrnuté všetky informácie, ktoré sú označené ako dôverné.
4. Do PDF budú zahrnuté aj všetky objekty, na ktoré sú uvedené odkazy v súbore údajov alebo
dokumente, ktoré tlačíte. Ak napríklad tlačíte kategóriu, ktorá je spojená odkazom s právnickou
osobou, do PDF budú zahrnuté aj informácie o tejto právnickej osobe.
5. Zdedenú štúdiu sledovaných parametrov a súhrnné záznamy zo šablóny nemožno tlačiť
jednotlivo – sú zahrnuté do PDF pri tlači celého súboru údajov.

18.1. Sprievodca tlačou (Print assistant)
Existujú dva spôsoby prístupu k sprievodcovi tlačou a vytvorenia PDF na vytlačenie:
1. Môžete kliknúť pravým tlačidlom myši priamo na súbor, z ktorého chcete vytvoriť PDF,
a v zobrazenej ponuke kliknúť na Print (Tlač)

alebo
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2. môžete kliknúť na File (Súbor) v ľavom hornom rohu obrazovky aplikácie IUCLID a z ponuky
vybrať Print (Tlač).

Nech už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek spôsob tlače, zobrazí sa ten istý sprievodca tlačou
aplikácie IUCLID, ktorý vás prevedie vytvorením PDF.

18.2. Ako používať sprievodcu tlačou (How to use the Print assistant)
Po otvorení sprievodcu budete musieť dokončiť jeden krok, aby ste vytvorili PDF.
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Pod hlavičkou Output file (Výstupný súbor) je uvedená cesta k umiestneniu, kde bude dokument
PDF uložený vo vašom miestnom prostredí IT. Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) a zmeňte
miesto uloženia vášho dokumentu PDF. Pod touto hlavičkou sú štyri možnosti so začiarkovacími
políčkami:
1. Print annotations (Vytlačiť komentáre) (pri predvolenom nastavení nezaškrtnuté)
Ak zaškrtnete túto možnosť, do vytvoreného PDF budú zahrnuté všetky komentáre vo vašom
súbore údajov, dokumente alebo objekte.
2. Print empty fields (Vytlačiť prázdne polia) (pri predvolenom nastavení nezaškrtnuté)
Ak zaškrtnete túto možnosť, do vytvoreného PDF budú zahrnuté všetky prázdne polia vášho
súboru údajov, dokumentu alebo objektu.
3. Print cover page (Vytlačiť titulnú stranu) (pri predvolenom nastavení zaškrtnuté)
Ak toto políčko necháte zaškrtnuté, vytvorené PDF bude mať titulnú stranu, ktorá obsahuje
tieto informácie:
a. Názov látky
b. Vlastník právnickej osoby
c. Dátum tlače
4. Open viewer for print output (Otvoriť zobrazovač výstupu tlače) (pri predvolenom nastavení
zaškrtnuté)
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Ak necháte toto políčko zaškrtnuté, PDF sa po uložení vo vašom miestnom prostredí IT
automaticky otvorí.

18.3. Obsah a štruktúra PDF (Table of contents and structure of PDF)
Vo vytvorenom PDF sa pod titulnou stranou zobrazí obsah. To vám pomôže nájsť informácie, ktoré
chcete zobraziť. Pri veľkých súboroch, ako sú súbory údajov, bude PDF štruktúrované podľa
oddielov, ktoré obsahujú informácie; pozri ďalej uvedené príklady.
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19. Získať ďalšiu pomoc (Getting additional help)
Ak potrebujete ďalšiu pomoc okrem toho, čo sa nachádza v systéme pomocníka aplikácie
IUCLID 6, môžete:
1. Navštíviť webové sídlo IUCLID 6 na http://iuclid.eu, kde nájdete články o novinkách, rozličné
príručky a súbor často kladených otázok. Obsahuje napríklad viac informácií o migrácii údajov
z aplikácie IUCLID 5 a doplnky aplikácie IUCLID.
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2. Obráťte sa na bezplatnú službu asistenčného strediska agentúry ECHA prostredníctvom
kontaktného formulára na adrese http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form. Ide
o on-line webový formulár, kde môžete špecifikovať typ pomoci, ktorú potrebujete, takže vaša
požiadavka môže byť postúpená najbližšiemu príslušnému odborníkovi. Tím služby technickej
podpory odpovie na vašu otázku v angličtine do 15 pracovných dní. Odpoveď môžete dostať aj
v inom jazyku EÚ, upozorňujeme však, že to môže trvať dlhšie ako 15 dní.

19.1. Kontaktovanie služby technickej podpory agentúry ECHA pre
technickú podporu (Contacting the ECHA Helpdesk for technical
support)
Aplikácia IUCLID 6 bola starostlivo testovaná. Ak sa však počas inštalácie a/alebo pri používaní
aplikácie IUCLID 6 stretnete s akýmkoľvek problémom, ktorý by mohol byť spôsobený technickým
problémom so softvérom, môžete ho nahlásiť prostredníctvom webového formulára služby
technickej podpory agentúry ECHA na adrese:
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
Ak používate verziu IUCLID 6 Server, akýkoľvek problém hláste v prvom rade správcovi systému.
Formulár má tri kroky:
1. Zadajte kontaktné údaje, vzťah k EÚ a vyberte predmet I need technical support on IUCLID 6
(Potrebujem technickú podporu k aplikácii IUCLID 6).
2. Zadajte predmet a otázku a vyplňte technické možnosti, ako najlepšie viete. Opíšte napríklad
kroky, ktoré ste vykonali až do chvíle, keď nastal problém. Ak sa v priestore pre oznámenia
zobrazilo oznámenie o chybe, uveďte ho. Ak chcete poslať agentúre ECHA akékoľvek súbory,
robí sa to na ďalšej strane.
3. Tu môžete pripojiť súbor(-y), napríklad snímky obrazovky a súbory protokolu. Potvrďte všetky
detaily a potom kliknite na Send email (Odoslať e-mail).
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