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1. Pregled vmesnika
Grafični uporabniški vmesnik IUCLID 6 ima glavno okno s stalnimi menijskimi vrsticami za funkcije,
ki so prikazane na vrhu in dnu okna. Na sredini, med menijskimi vrsticami, je območje, ki lahko
prikazuje domačo stran ali različna polja za upravljanje podatkov. To območje je razdeljeno na tri
podokna: Navigation (Krmarjenje), Data (Podatki) in Information (Informacije). Splošna struktura
vmesnika je prikazana v nadaljevanju.
Slika 1:

Struktura vmesnika programa IUCLID 6

Legenda za Slika 1:
1. Glavni meniji.
2. Zgornja orodna vrstica z meniji.
3. Prostor za sistemska sporočila. Črna puščica na desni, ki kaže navzdol, razširi ta prostor, da se
prikažejo vsa sporočila.
4. Glavno notranje okno, ki prikazuje domačo stran ali stran, razdeljeno na tri podokna:
Navigation (Krmarjenje), Data (Podatki) in Information (Informacije).
5. Spodnja orodna vrstica z meniji, ki prikazuje aktivno pravno osebo Legal entity (Pravna oseba),
trenutnega uporabnika User (Uporabnik) in opravila v ozadju.
Nekatere funkcije programa IUCLID 6 so prikazane v svojem pojavnem oknu. Pojavno okno
vsebuje v nekaterih primerih čarovnika, ki omogoča strukturiran in zaporeden vnos podatkov.
Primeri vključujejo Export (Izvoz) in izdelavo Dossier (Dokumentacije). V nadaljevanju so opisani
deli glavnega okna.

1.1. Stanja ikon, menijskih elementov in gumbov na vmesniku
Ikone, menijski elementi in gumbi na vmesniku, ki vsebujejo povezave do funkcij, so lahko
prikazani v treh različnih stanjih. Temno siva barva pomeni, da je povezava aktivna. Zelo bledo
siva barva pomeni, da povezava ni aktivna, ker funkcija ni pomembna, ali pa je iz varnostnih
razlogov blokirana. Oranžna barva označuje, da se kazalec miške trenutno zadržuje nad
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elementom, tako da primarni/levi klik sledi povezavi. V nekaterih primerih desni klik odpre dostop
do menija. V nadaljevanju je naveden primer barv, ki se uporabljajo.
Slika 2:

Odtenki in sence, ki se uporabljajo na vmesniku

Legenda za Slika 2:
1. Ikona ali menijski element je onemogočen.
2. Kazalec je nad območjem, kamor je mogoče klikniti.
3. Na ikono ali menijski element je mogoče klikniti.

1.2. Splošne funkcionalnosti na vmesniku
V vmesniku se uporabljajo naslednje funkcionalnosti.

1.2.1.

Zastavica

Posamezna polja in skupine polj se lahko označijo z zastavico. Zastavice niso nikoli privzeta
nastavitev. Ena zastavica lahko označuje zaupnost in/ali povezavo z določenim regulativnim
programom. Zastavice se lahko uporabijo za filtriranje podatkov, ki se vnašajo v Dossier
(Dokumentacijo), se izvozijo ali natisnejo. Polje, na katerega se zastavica nanaša, je navedeno v
imenu oznake ali pa se polje nahaja neposredno pod ikono zastavice. Sama zastavica je polje, ki
se lahko odpre in v katerega se lahko vnašajo podatki, kot je prikazano spodaj.
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Nastavitev zaupnosti v zastavici

Za dodajanje zaupnosti k zastavici kliknite na puščico, ki kaže navzdol, da se odpre izbirni seznam.
Če se zahteva utemeljitev za zaupnost, jo vnesite v polje Justification (Utemeljitev), ki je polje za
prosto besedilo s predlogo za prosto besedilo. Predlogi za vnos so v predlogi za prosto besedilo.
Predloga za prosto besedilo se odpre s klikom na ikono s črko A in puščico v spodnjem desnem
kotu . Za kopiranje besedila iz predloge v polje kliknite gumb Insert (Vstavi). Besedilo se sedaj
ustrezno uredi.
Za nastavitev povezave z regulativnim programom odkljukajte eno ali več polj, kot je prikazano
spodaj.
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Nastavitev zastavice za povezavo z regulativnim programom

Vsako možno stanje zastavice ima svojo ikono, kot je prikazano spodaj.
Preglednica 1:

Ikona

Ikone za stanja zastavice

Stanje
Zastavica ni nastavljena.
Zastavica je nastavljena, vendar ne označuje
zaupnosti.
Nastavljena je zastavica, ki označuje zaupnost.

Če je zastavica nastavljena, je za njo prikazana koda, ki označuje vrsto oznake. Kode za zaupnost
so CBI (Confidential business information (Zaupne poslovne informacije)), IP (Intellectual property
(Intelektualna lastnina)) ali No PA (Not publicly available (Ni javno dostopno)). Koda za povezavo z
regulativnim programom je koda, prikazana na vmesniku z velikimi črkami pred vezajem, na primer
EU: REACH. V spodnjem primeru je nastavljena zastavica, ki označuje, da vsebuje polje zaupne
poslovne informacije in je povezano z zakonodajo REACH EU.
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Zastavica za polje

1.3. Glavni meniji
Meniji omogočajo dostop do različnih funkcij in delov vmesnika. V nekaterih primerih je možen
dostop do iste funkcije z drugega mesta na strežniku, kot je desni klik na izbranih dokumentih. Če
je ikona zelo bledo sive, skoraj bele barve, je možno, da funkcija ni pomembna v trenutnem okviru
ali da trenutni Uporabnik (Uporabnik ) nima dovoljenja za dostop do te funkcije.

1.3.1.

File (Datoteka)

Meni „Datoteka“ omogoča dostop do različnih funkcij, do katerih je pogosto mogoče dostopati tudi
od drugod. Izjema so skrbniške funkcije, do katerih je mogoč dostop le od tu.

1.3.1.1.

Log in (Prijava)

Odpre se pojavno okno, kjer se lahko User (Uporabnik) prijavi, kot je prikazano spodaj. Dostop do
okna je mogoč le, če ni prijavljen noben User (Uporabnik) in je omogočeno upravljanje
uporabnikov. Za več informacij glejte oddelek 15 Upravljanje uporabnikov (Upravljanje
uporabnikov).
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Okno za prijavo

1.3.1.2.

Log out (Odjava)

Po odjavi aplikacija še vedno deluje in odprto je glavno okno. User (Uporabnik) se lahko nato
prijavi, kot je opisano v prejšnjem oddelku. To velja le, dokler je User (Uporabnik) prijavljen in je
omogočeno upravljanje uporabnikov. Za več informacij glejte oddelek 15 Upravljanje uporabnikov
(Upravljanje uporabnikov).

1.3.1.3.

System administration (Skrbništvo sistema)

Ta funkcija omogoča prilagajanje različnih nastavitev, ki vplivajo na obnašanje celotnega sistema.
Možnost je dostopna le, ko je prikazana domača stran.
1.3.1.3.1.

General (Splošno)

Meja poizvedovanja je največje število dokumentov, ki se prikažejo z enim iskanjem v podoknu za
krmarjenje. Z določitvijo zgornje meje se lahko prepreči, da sistemu zmanjka virov, na primer
spomina, če bi iskanje vrnilo preveč rezultatov.
1.3.1.3.2.

Security policy (Varnostna politika)

Te nastavitve se nanašajo na potrditev verodostojnosti Users (Uporabnikov), kot je opisano v
oddelku 15.1.2.2 Password management (Upravljanje gesel) (Upravljanje gesel) in oddelku
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15.1.2.4.1 Splošno (Splošno). Te funkcije so pomembne le, če je upravljanje uporabnikov v
uporabi.
1.3.1.3.3.

Export (Izvoz)

V prvem polju, Number of bulk exported documents allowed (Dovoljeno število dokumentov, ki se
množično izvozijo), se lahko določi zgornja meja za število dokumentov, ki se lahko naenkrat
izvozijo. S tem se lahko na primer prepreči, da bi sredi izvažanja zmanjkalo prostora za
shranjevanje.
Drugo polje, Max number of bulk exported documents per directory (Največje število dokumentov,
ki se množično izvozijo, na imenik), se lahko uporablja za določanje zgornje meje števila izvoženih
datotek v katero koli mapo. Ko je meja dosežena, program IUCLID 6 samodejno ustvari novo
mapo in nadaljuje z izvozom v novo mapo. Ta funkcija je bila uvedena, ker postanejo nekateri
datotečni sistemi zelo počasni, če se v eno mapo naloži na stotine datotek, ne glede na velikost
teh datotek.

1.3.1.4.

User management (Upravljanje uporabnikov)

Ta možnost menija vsebuje bližnjice do ustvarjanja in upravljanja Users (Uporabnikov), Roles
(Vlog) in Groups (Skupin). Za več informacij o Users (Uporabnikih), Roles (Vlogah) in Groups
(Skupinah) glejte oddelek 15. V oddelkih 15.1.2.5 Export users (Izvozi uporabnike) (Izvozi
uporabnike), 15.1.2.6 Download empty users csv (Prenesi prazen csv uporabnika) (Prenesi prazne
datoteke csv uporabnikov) in 15.1.2.7 Import users (Uvozi uporabnike) (Uvozi uporabnike) so tudi
povezave do orodij za upravljanje specializiranega uporabnika, kot je opisano spodaj.

1.3.1.5.

New (Nov)

Ta funkcija se uporablja za ustvarjanje novega predmeta programske opreme vrste, specifične za
program IUCLID. Primeri vključujejo naslednje: Legal entity (Pravna oseba), Site (Lokacija),
Substance (Snov), Template (Predloga), Mixture/Product (Zmes/proizvod), Category (Kategorija),
Reference substance (Referenčna snov), Contact (Podatek za stik), Literature reference (Sklic na
literaturo) in Annotation (Opomba). Do iste funkcije se lahko dostopa z desnim klikom miške na
ustrezno ploščo na domači strani.

1.3.1.6.

Save (Shrani)

Ta funkcija shranjuje spremembe zbirke podatkov. Ko so podatki uspešno shranjeni, se prikaže
sporočilo z zeleno ikono informacij.

1.3.1.7.

Save with comment (Shrani s komentarjem)

Komentar, vnesen tukaj, se lahko vidi v zgodovini sprememb na plošči s podatki, kot je opisano v
oddelku 1.10.4 Modification history (Zgodovina sprememb) (Zgodovina sprememb).
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Create Dossier (Ustvari dokumentacijo)

S to funkcijo se zažene čarovnik za ustvarjanje Dossier (Dokumentacije) iz Substance dataset
(Nabora podatkov o snovi). Najprej je treba na vmesniku izbrati Substance dataset (Nabor
podatkov o snovi).

1.3.1.9.

Export (Izvoz)

S to funkcijo se izbrani dokument izvozi v datoteko v formatu programa IUCLID 6 s končnico i6z.
Možnosti so odvisne od tega, kaj se izvaža. Glejte oddelek 17 Izvoz (Izvoz).
Možen je izbor več dokumentov in v tem primeru se vsak izbrani dokument izvozi v ločeno
datoteko.

1.3.1.10. Print (Natisni)
S to funkcijo se izbrani dokument izvozi v datoteko v obliki PDF. Izberete lahko, ali naj se v izpis
vključijo Annotations (Opombe) ali ne.

1.3.1.11. Delete (Izbriši)
S to funkcijo se izbrani dokument popolnoma in nepreklicno odstrani iz sistema. Če so v sistemu
podatki, ki so odvisni od dokumenta, ki naj se izbriše, se prikaže ustrezno opozorilo. Možno je
izbrati več dokumentov.

1.3.1.12. Exit (Izhod)
S to funkcijo se vmesnik izklopi. Pri načinu namizne namestitve se izklopi tudi sama aplikacija. V
primeru strežniške namestitve se instanca lokalnega odjemalca izklopi, medtem ko to ne vpliva na
aplikacijo, ki deluje na strežniku.

1.3.2.

Edit (Urejanje)

Ta meni vsebuje standardne funkcije za urejanje: undo (razveljavi), redo (uveljavi), cut (izreži),
copy (kopiraj) in paste (prilepi). Na voljo so standardne bližnjice, na primer CTRL + V za paste
(prilepi).

1.3.3.

Go (Pojdi)

Te možnosti omogočajo, da se lahko v enem koraku spremeni pogled v glavnem notranjem oknu.

1.3.3.1.

Back (Nazaj)

Ta funkcija omogoča skok nazaj na zadnji prejšnji prikaz. Če so bili vneseni podatki v okno za vnos
podatkov in še niso bili shranjeni, se pri izbiri funkcije Back (Nazaj) pokaže opozorilo, da je treba
podatke najprej shraniti, da se lahko ohranijo.
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Forward (Naprej)

Ta funkcija razveljavi zadnjo prejšnjo operacijo funkcije Back (Nazaj), ki je opisana zgoraj.

1.3.3.3.

Home (Domov)

Funkcija Home (Domov) odpre domačo stran.

1.3.4.
1.3.4.1.

View (Pogled)
Background jobs (Opravila v ozadju)

Background jobs (Opravila v ozadju) so opravila, ki jih program IUCLID 6 izvede v ozadju, da lahko
uporabnik med izvajanjem opravila nadaljuje z uporabo vmesnika. Nekatera opravila, na primer
izvoz velike količine podatkov, lahko trajajo predolgo, da bi uporabnik čakal, da se zaključijo.
Z izbiro menijskega elementa View / Background jobs (Pogled / Opravila v ozadju) se odpre
konzola z opravili v ozadju, ki vsebuje zapise za vsako opravilov ozadju. Na vrhu je prikazan zapis
zadnjega začetega opravila. Zapis prikazuje vrsto opravila, vrstico napredka in za dokončana
opravila stavek, ali je bilo opravilo uspešno ali neuspešno. Spodaj je prikazan primer z dvema
zapisoma v konzoli.
Slika 7:

Konzola za opravila v ozadju

Če želite pridobiti informacije o tem, kaj se je zgodilo v opravilu, dvakrat kliknite kamor koli znotraj
vrstice napredka v zapisu o njem, kot je prikazano v rdečem obroču zgoraj. Odpre se pojavno
okno, ki vsebuje povzetek ali, če je opravilo razdeljeno na podrejena opravila, seznam zapisov o
njih. Dvojno klikanje je možno tudi pri zapisih o podrejenih opravilih.
Če opravilo v ozadju vključuje izvoz podatkov, je prenos podatkov mogoč le prek povzetka, do
katerega se dostopa z dvojnim klikom na vrstico napredka. Pod zavihkom Summary (Povzetek) se
odpre pojavno okno za izvoz. V nekaterih primerih obstaja še drugi zavihek z oznako Details
(Podrobnosti). Pod zavihkom Summary (Povzetek) je seznam korakov, ki prikazujejo, kaj se je
zgodilo, in povezava, s katere je mogoče prenesti vse podatke naenkrat s klikom na gumb, kot je
prikazano na spodnjem primeru.
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Povzetek opravila v ozadju

Pod zavihkom Details (Podrobnosti) je seznam posameznih entitet, ki so bile vključene v izvoz.
Gumb za prenos deluje tukaj enako kot pri Summary (Povzetku).
Slika 9:

Podatki o opravilu v ozadju

Med izvajanjem katerega koli opravila se ikona na desni strani spodnje orodne vrstice obarva
oranžno in vrti v smeri urinega kazalca. Če so opravila kratka, je vrtenje ikone neopazno. Ko so
vsa opravila končana, ikona utripa, dokler niso vsi zapisi odstranjeni s seznama. Zapis odstranite s
klikom na simbol s križcem na desni strani zapisa. Zapisa o opravilu ne odstranjujte, dokler niste
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prepričani, da ne potrebujete več informacij, ki jih zapis vsebuje. Ko so informacije odstranjene,
dostop do njih prek vmesnika ni več mogoč.

1.3.5.
1.3.5.1.

Help (Pomoč)
Help (Pomoč)

Funkcija Help (Pomoč) odpre sistem pomoči programa IUCLID 6 na strani, ki ste si jo nazadnje
ogledali. Ob prvem prikazu pomoči po zagonu aplikacije se prikaže privzeta stran.

1.3.5.2.

About (O programu)

FunkcijaAbout (O programu) odpre okno s tehničnimi in pravnimi informacijami o programu
IUCLID 6 ter posebno instanco programske opreme. Številka različice aplikacije je na primer
prikazana na spodnji levi strani prvega okna.

1.4. Orodna vrstica z meniji – zgornja
Za prijaznost uporabniku vsebuje ta meni povezave do funkcij, ki so pogosto v uporabi in so na
voljo tudi prek glavnega menija. Spodaj je prikazan označen primer podvojene povezave do
funkcije paste (prilepi).
Slika 10: Zgornja orodna vrstica z meniji

1.4.1.

Išči po UUID

Za iskanje katerega koli dokumenta po njegovem univerzalnem edinstvenem identifikatorju (UUID)
prilepite UUID v polje in kliknite na ikono povečevalnega stekla ali pritisnite tipko Enter (Enter).
Rezultati iskanja so prikazani v podoknu za krmarjenje. To je pogosto najhitrejša pot do
dokumenta, pod pogojem, da je mogoč preprost dostop do UUID.
Opozarjamo, da je možnih več rezultatov iskanja. Na primer, Substance dataset (Nabor podatkov o
snovi) lahko da rezultate za to funkcijo in za vsako kopijo te funkcije, ki obstaja v Dossiers
(Dokumentaciji).
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1.5. Območje za sporočila
Ta del vmesnika služi za prikaz sporočil iz sistema, na primer, da je bil nov dokument uspešno
ustvarjen. Če se prikaže sporočilo o napaki, ki je ne morete razložiti, in mislite, da bi morali o tem
obvestiti ponudnika programske opreme, glejte oddelek 19 Dodatna pomoč (Dodatna pomoč).
Hkrati se lahko prikaže več sporočil. Če si želite ogledati več sporočil, razširite višino območja za
sporočila tako, da kliknete na črno puščico, ki kaže navzdol, na skrajno desni strani območja za
sporočila. Če želite območje skrčiti, kliknite na puščico, ki kaže navzgor.

1.6. Orodna vrstica z meniji – spodnja
Na spodnjem desnem robu vmesnika so na voljo naslednje funkcije.

1.6.1.

Pravna oseba

Prvo polje prikazuje ime trenutno aktivne Legal entity (Pravne osebe). S klikom na polje Legal
entity (Pravna oseba) se odpre spustni meni, ki vsebuje seznam Legal entities (Pravnih oseb),
povezanih s trenutnim User (Uporabnikom). Če je več Legal entity (Pravnih oseb), lahko
spremenite trenutno aktivno Legal entity (Pravno osebo) tako, da izberete drugo s seznama.

1.6.2.

Trenutni uporabnik

Na spodnji desni strani vmesnika se v drugem polju prikaže ime trenutno aktivnega User
(Uporabnika). Dostop do podatkov in funkcij je določen s pravicami aktivnega User (Uporabnika).

1.6.3.

Prikazovalnik opravil v ozadju

V spodnjem desnem vogalu vmesnika je okrogla ikona, ki prikazuje stanje opravil v ozadju. Ikona
je opisana v oddelku 1.3.4.1 Background jobs (Opravila v ozadju) (Opravila v ozadju).

1.7. Domača stran
Domača stran se prikaže kot privzeta, ko zaženete namizno različico programa IUCLID 6 ali ko se
prijavite v strežniško različico. Ogled domače strani je mogoč s klikom na ikono hiše v orodni vrstici
z meniji, kot je prikazano spodaj, ali iz glavnega menija Go / Home (Pojdi / Domov).
Slika 11: Ikona za domačo stran

Spodaj je primer domače strani v zmanjšani velikosti.
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Slika 12: Domača stran, prikazana v 50 % naravne velikosti, kazalec lebdi nad ikono Dossier (Dokumentacija)

Ta prikaz lahko dobimo kadar koli s klikom na ikono hiše v orodni vrstici z meniji. Domača stran
vsebuje plošče, ki omogočajo dostop do funkcij, povezanih z določeno vrsto entitete ali funkcijo
programa IUCLID 6. Izraz entiteta se uporablja za določeno vrsto podatkovnega predmeta,
značilnega za IUCLID, na primer: Substance (Snov) in Legal entity (Pravna oseba). Vsaka plošča
vsebuje ikono za entiteto ali funkcijo. Če postavite kazalec kamor koli nad ploščo, jo aktivirate, pri
čemer se spremeni barva ikone. Med aktiviranjem se s primarnim klikom odpre okno ikone,
medtem ko se z desnim klikom miške odpre meni z možnostmi, na primer za pripravo novega
Substance dataset (Nabora podatkov o snovi), kot je prikazano na primeru spodaj.

iuclid_functionalities_sl.docx

Funkcionalnosti orodja IUCLID

Stran | 14

Slika 13: Z desno tipko miške kliknite na ploščo na domači strani, da se odpre meni

Legenda za Slika 13:
1. Kazalca ni nad ploščo.
2. Kazalec je nad ploščo in jo aktivira, pri čemer se spremeni barva ikone.
3. S sekundarnim klikom (desni klik miške) se odpre meni s funkcijami. V tem primeru je za
Substance (Snov) na voljo le funkcija za oblikovanje nove Substance (Snovi).
4. Izberite funkcijo tako, da s kazalcem miške krožite nad njo, in jo odprite s klikom na levo tipko
miške.
Plošče so razdeljene po skupinah na štirih področja, da se prikažejo skupne lastnosti v posamezni
skupini. Plošča za Dossier (Dokumentacijo) je umeščena na sredini in je večja od ostalih plošč, da
se poudari njena osrednja vloga v regulativnih nalogah. Entitete in funkcije na ploščah so
razložene v posebnih oddelkih tega priročnika. V nadaljevanju je podana obrazložitev za
združevanje plošč v skupine.
Skupina Main tasks (Glavna opravila) vsebuje povezave do entitet, kamor uporabnik vnese
podatke, kot so toksikološki podatki, fizikalno-kemijski podatki in informacije o uporabah, ki so
značilne za njegove potrebe in okoliščine. Ti podatki se lahko spreminjajo, na primer med
procesom evalvacije na podlagi določenega predpisa.
Skupina Tools and administration (Orodja in upravljanje) vsebuje povezave do funkcij, ki so
bolj kot z upravljanjem podatkov povezane s tem, kdo ima do česa dostop in kako se lahko podatki
premikajo v program IUCLID 6 in iz njega.
Skupina Inventories (Popisi) vsebuje povezave do entitet, ki se uporabljajo za shranjevanje
informacij, ki se s časom običajno ne spreminjajo, in so lahko pomembne za različne osebe, ki
lahko program IUCLID 6 uporabljajo na zelo različne načine. Na primer, Reference substance
(Referenčna snov) je lahko navadna majhna molekula, ki se lahko omenja v zelo različnih
okoliščinah. Informacije v Reference substances (Referenčnih snoveh) se običajno ne spreminjajo,
čeprav se lahko urejajo.
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Skupina Plugins (Vtičniki) vsebuje povezave do funkcionalnosti, ki namenoma niso bile vključene
v funkcije, ki so bile vgrajene v program IUCLID, ker jih ne potrebujejo vsi uporabniki, in takšna
ločenost omogoča hitrejši potek brez posodabljanja celotnega programa IUCLID. Za več informacij
o vtičnikih obiščite spletno stran IUCLID 6.
Funkcije, do katerih se dostopa prek skupin Main tasks (Glavna opravila) in Inventories (Popisi) ter
User management (Upravljanje uporabnikov), so prikazane na strani, ki je razdeljena v tri podokna:
Navigation (Krmarjenje), Data (Podatki) in Information (Informacije), kot je prikazano na spodnji
sliki. Relativno velikost podoken znotraj glavnega okna lahko spremenite tako, da kliknete na meje
podokna in jih povlečete.
Slika 14: Podokna: Krmarjenje (1), Podatki (2) in Informacije (3)

Podokna Navigation (Krmarjenje), Data (Podatki) in Information (Informacije) so opisana v oddelkih
v nadaljevanju.

1.8. Podokno za krmarjenje
Podokno za krmarjenje se uporablja za izbiro določenega dokumenta in/ali dela dokumenta z
namenom, da se na njem izvajajo nekatere funkcije ali berejo podatki v dokumentu. Kjer je to
ustrezno, je možen izbor več dokumentov. Ko odpremo podokno za krmarjenje s klikom na
domačo stran, skuša program IUCLID 6 privzeto prikazati v preglednici vse dokumente, ki
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ustrezajo izbrani vrsti entitete. Program IUCLID 6 vrne kot privzeto prvih 500 dokumentov, ki jih
najde. Kako se ta omejitev spremeni, je opisano v oddelku 1.3.1.3.1 General (Splošno) (Splošno).
Izbiro dokumentov v preglednici je mogoče prilagoditi z uporabo funkcije za iskanje, ki je opisana
spodaj. Za dostop do določenih delov dokumenta uporabite funkcijo Table of content (TOC)
(Kazalo vsebine), kot je opisano v nadaljevanju.

1.8.1.

Zavihek Search (Išči) v oknu za krmarjenje

Podokno za krmarjenje vsebuje funkcijo za iskanje v svojem zavihku. Če obstajajo poleg iskanja še
druge funkcije, ima vsaka funkcija svoj zavihek. Izjema je User management (Upravljanje
uporabnikov), kjer ni zavihka Search (Išči), lahko pa so vključeni zavihki User (Uporabnik), Role
(Vloga) in Group (Skupina). V tem primeru je funkcija za iskanje na voljo pod vsemi zavihki. Ko na
primer prvič odprete podokno za krmarjenje za Substance (Snov), se prikaže le zavihek za iskanje.
Ko je odprta določena Substance (Snov), sistem ve, na kateri dokument se ta snov nanaša, in
prikaže podatke, povezane s tem dokumentom, v dodatnih zavihkih TOC (Table of Content)
(Kazalo) in Annotations (Opombe). V nadaljevanju je opisan primer iskanja.
Slika 15: Iskanje snovi po datumu spremembe

Iskanje izvedete tako, da v polja na vrhu podokna vpišete iskalna merila in kliknete gumb Search
(Išči). Rezultati se prikažejo v preglednici pod merili. Podatke v vseh iskalnih merilih je mogoče
odstraniti z eno potezo s klikom na gumb Clear (Počisti). Kot nadomestni znak za enega ali več
znakov lahko uporabite zvezdico. Na primer, rezultat iskanja s pomočjo merila meth* so vsi vnosi,
ki se začnejo z meth.
Vnose na seznamu rezultatov iskanja lahko izberete in na njih izvajate različne funkcije prek
menijev ali tako, da nanje kliknete z desnim gumbom miške. Z uporabo standardnih metod je
mogočih več izborov, čeprav za izbor več vnosov ni mogoče izvesti vseh funkcij. Če želite odpreti
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dokument tako, da se v podoknih s podatki in informacijami prikažejo specifične nastavitve za ta
dokument, izberite dokument s seznama in dvokliknite na izbrani vnos ali kliknite z desnim
gumbom miške, da se odpre meni, in nato izberite Open (Odpri).
Del podokna, v katerem so prikazana iskalna merila, se lahko zoži in razširi s klikom na črno
puščico na desni strani meril.
Število rezultatov iskanja, ki se lahko prikažejo naenkrat, je omejeno na 500, da ne pride do
preobremenitve iskalne funkcije. Če je rezultatov več kot 500, se prikaže sporočilo z opozorilom.
Bolje je natančneje določiti iskalna merila kot predvidevati, da se bo iz zbirke podatkov prikazalo
500 rezultatov po nekem določenem vrstnem redu.

1.8.1.1.

Result Type (Vrsta rezultata)

Result type (Vrsta rezultata) se uporablja za spreminjanje vrste entitete, ki je bila najdena in je
prikazana v preglednici z rezultati. To lahko storite tudi tako, da na domači strani kliknete ikono za
vrsto entitete, za katero želite opraviti iskanje.

1.8.1.2.

Query type (Vrsta poizvedbe)

Query type (Vrsta poizvedbe) nudi različne vrste iskanja, ki so odvisne od vrste entitete, ki bo
najdena. Predstavljena polja so odvisna od vrste entitete in vrste iskanja. Iskanje Dossiers
(Dokumentacije) je na primer mogoče izvesti na podlagi nečistote, pri čemer se odprejo polja, v
katera se lahko vnesejo kemijski identifikatorji za nečistoto.

1.8.1.3.

Ownership (Lastništvo)

Ownership (Lastništvo) je prikazano kot merilo le, če je vključena varnost na osnovi instance (IBS),
kot je opisano v oddelku 15.2.2.5 IBS management (Upravljanje IBS) (Upravljanje IBS).

1.8.1.4.

Group (Skupina)

Group (Skupina) je prikazana kot merilo le, če je vključena varnost na osnovi instance (IBS), kot je
opisano v oddelku 15.2.2.5 IBS management (Upravljanje IBS) (Upravljanje IBS).

1.8.1.5.

Filter the search results (Prefiltriraj rezultate iskanja)

Filter (Prefiltriraj) je polje, v katerega se lahko vnese besedilni iskalni izraz, ki se uporablja
neposredno za vnose v preglednico. Funkcija je označena z ikono v obliki filtrirnega lijaka, kot je
prikazano na primeru spodaj.
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Slika 16: Prefiltriraj rezultate iskanja

Rezultat iskanja se prikaže, če vsebuje iskalni izraz kjer koli v poljih na seznamu. V primeru zgoraj
je opravljeno filtriranje za določeni mesec. Presledki se obravnavajo dobesedno. Funkcija ne
razlikuje med velikimi in malimi črkami.
Iskalni izraz se lahko počisti s klikom na ikono s križcem na desni strani polja.

1.8.2.

Zavihek TOC (Table of Content) (Kazalo vsebine) v oknu za krmarjenje

Ko se dokument odpre, se prikaže zavihek z oznako TOC (Table of Content) (Kazalo vsebine) za
Substance (Snov), Mixture/Product (Zmes/Proizvod) in Template (Predloga). TOC je enakovredno
drevesni strukturi v programu IUCLID 5, ki prikazuje strukturo podatkov v dokumentu in omogoča
dostop do posameznih oddelkov. Vendar pa so bila v programu IUCLID 6 polja iz usklajenih
predlog OECD in različni oddelki za določene predpise izločeni na podlagi predpisov, ostal pa je
seznam oddelkov, ki se imenujejo CORE ali IUCLID CORE. Skupine oddelkov glede na
posamezne predpise so izbirne. Program IUCLID 6 je opremljen z naslednjimi oddelki na najvišji
ravni: CORE, OECD, EU_BPR, EU_CLP in EU_REACH. Dokumentacija o tem, kako naj se
vnašajo podatki, da bodo izpolnjene vse morebitne predpisane zahteve, presega področje uporabe
tega dela sistema pomoči za IUCLID 6, čeprav je mogoče narediti nekaj primerjav med kazali
vsebine v programih IUCLID 5 in IUCLUD 6.
Prav tako kot v IUCLID 5 se lahko oddelki, ki se zahtevajo za določeno vrsto predložitve, prikažejo
s klikom na ikono v obliki črne puščice na desni strani TOC, nato pa se izbere ena od možnosti, kot
je prikazano spodaj.
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Z uporabo te funkcije se spremeni drevesna struktura v TOC tako, da se prikažejo oddelki, ki se
zahtevajo za določeno vrsto predložitve. Oddelki za vnos podatkov so označeni z rdečo zvezdico.
Spodaj je prikazan primer registracije na podlagi uredbe REACH za 10–100 ton.
Slika 18: Pogled TOC za vrsto predložitve Registracija REACH 10–100 ton

Opozarjamo, da ikona CORE ni več vidna in da so prikazani oddelki zelo podobni tistim v
programu IUCLID 5. Oddelki s podatki, ki se zahtevajo za predložitev, so bili vzeti iz oddelkov
CORE, OECD in EU_REACH. Da bi se vrnili na pogled, ki se prikaže ob prvem odpiranju
dokumenta, izberite Complete table of contents (Popolno kazalo vsebine) s spustnega menija vrst
predložitve. Vsak podatek, ki je bil vnesen medtem, ko je bil odprt pogled za določeno vrsto
predložitve, bo sedaj viden v oddelku najvišje ravni, od koder je bil oddelek vzet. Na primer, če se
za predložitev vrste REACH Registration 10 – 100 tonnes (Registracija REACH 10–100 ton) doda
Site (Lokacija) k oddelku 3.3 Sites (3.3 Lokacije), se pojavi v Complete table of contents
(Popolnem kazalu vsebine) v oddelku CORE / section 3.3 Sites (CORE / oddelek 3.3 Lokacije).
Podobno je v primeru predložitve vrste REACH Registration 10 – 100 tonnes (Registracija REACH
10–100 ton), če se k oddelku 6.1.1 Short-term toxicity to fish (Kratkotrajna toksičnost za ribe) doda
povzetek študije končne točke, se ta pojavi v oddelku OECD v usklajeni predlogi C Effects on biotic
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systems, section 41 Short-term toxicity to fish (C Učinki na biotične sisteme, oddelek 41
Kratkoročna toksičnost za ribe).
Če želite dodati podatke na določeni točki v drevesni strukturi, odprite oddelek in kliknite na
njegovo ime z desnim gumbom miške. Za posamezni oddelek se lahko oblikujejo naslednje vrste
vnosov.

1.8.2.1.

Endpoint study record (Zapis o študiji končne točke)

Vsi vnosi na podlagi usklajenih predlog OECD so endpoint study records (zapisi o študiji končne
točke).
Npr. OECD / A Physico... (Fizikalno ...) / 2 Melting point... (Tališče ...)
Slika 19: Ustvarjanje zapisa o študiji končne točke na podlagi OECD

1.8.2.2.

Endpoint summary (Povzetek končne točke)

Na podlagi oddelkov 4–7 CORE so vsi vnosi povzetki končne točke.
Npr. CORE / 4 Physico... (Fizikalno ...) / 4.2 Melting point... (Tališče …)
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Slika 20: Ustvarjanje povzetka končne točke v oddelku CORE

Če se ustvari zapis o študiji končne točke v oddelku OECD, v oddelku CORE pa se ustvari
povzetek končne točke za isti oddelek, se pri ogledu tega oddelka v zvezi z določenim predpisom
prikažeta oba. Za zgornja primera Tališče je lahko pogled v REACH podoben, kot je prikazano na
spodnji sliki.
Slika 21: Povzetek končne točke in zapis o študiji končne točke, prikazana skupaj na podlagi določenega
predpisa
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Record (Zapis)

Če vsebuje record (zapis) podatke, ki jih ni mogoče opisati kot endpoint study (študijo končne
točke), se imenuje le zapis.
Vsi vnosi v EU_REACH in EU_BPR so zapisi.
Npr. CORE 3.10
Slika 22: Oblikovanje zapisa v EU_REACH

1.8.2.4.

Summary (Povzetek)

Summary (povzetek) se v nasprotju z endpoint summary (povzetkom končne točke) nanaša le na
records (zapise) in ne na endpoint study records (zapise o študiji končne točke).
V EU_BPR so vsi vnosi summaries (povzetki) ali records (zapisi).
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Slika 23: Oblikovanje povzetka v EU_BPR

1.8.2.5.

Fixed record (Nespremenljivi zapis)

Fixed record (Nespremenljivi zapis) se ustvari v oddelku, kjer je mogoč le en record (zapis). V vseh
drugih oddelkih je lahko več vnosov.
Npr. CORE 1.1 Identification (Identifikacija)

1.8.2.6.

Filter the TOC (Prefiltriraj TOC)

Filter (Prefiltriraj) je polje, v katerega se lahko vnese iskalni izraz, ki se uporablja neposredno za
vnose v TOC. Prikaže se vsako vozlišče v TOC, ki vsebuje iskalni izraz kjer koli v imenu. To
vključuje vse zapise in povzetke. Hierarhija TOC se razširi, kolikor je potrebno, da se prikaže
odgovarjajoče vozlišče ali vozlišča. Presledki se obravnavajo dobesedno. Funkcija ne razlikuje
med velikimi in malimi črkami.
Iskalni izraz se lahko počisti s klikom na ikono s križcem na desni strani polja.
Spodnji primer prikazuje filtriranje naslovov oddelkov:
Iskalni izraz biot prikaže OECD / C Effect on biotic systems / 56 Biotransformation and kinetics
(OECD / C Učinek na biotične sisteme / 56 Biopreobrazba in kinetika).
Iskalni izraz bioti prikaže OECD / C Effect on biotic systems (OECD / C Učinek na biotične
sisteme).
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TOC functions menu (Meni funkcij TOC)

Na desni strani okna s filtri je ikona z obliko bele puščice, ki kaže navzdol. S klikom na ikono se
odpre meni, kot je prikazano spodaj.
Slika 24: Odpiranje menija s funkcijami TOC

1.8.2.7.1.

Refresh (Osveži)

Refresh (Osveži) povzroči vnovični izris TOC v skladu z zadnjimi podatki v zbirki podatkov.
1.8.2.7.2.

Expand all (Razširi vse)

Expand all (Razširi vse) prikaže celotno drevesno strukturo TOC.
1.8.2.7.3.

Collapse all (Skrči vse)

Collapse all (Skrči vse) prikaže samo prvo raven vej v drevesni strukturi TOC.
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Update references (Posodobi sklice)

Update references (Posodobi sklice) prekopira vse spremembe zapisov in povzetkov v dokument,
v katerem se pojavljajo kot sklic. Takšni sklici se ustvarijo s pomočjo funkcije paste reference
(prilepi sklic) v upravljavcu odložišča, kot je opisano v oddelku 1.10.2 Clipboard manager
(Upravljavec odložišča) (Upravljavec odložišča). Če je zapis ali povzetek sklic, je čez njegovo
ikono v TOC položena puščica.
1.8.2.7.5.

Show only records (Pokaži le zapise)

Show only records (Pokaži le zapise) prefiltrira TOC tako, da so prikazani le records (zapisi) in
endpoint study records (zapisi o študiji končne točke).
1.8.2.7.6.

Show only summaries (Pokaži le povzetke)

Show only summaries (Pokaži samo povzetke) prefiltrira TOC tako, da so prikazani le summaries
(povzetki) in endpoint summaries (povzetki končne točke).
1.8.2.7.7.

Show all (Pokaži vse)

Show all (Pokaži vse) odstrani vse filtre, ki se uporabljajo za record (zapis) ali summary (povzetek).
1.8.2.7.8.

Copy contents to clipboard (Prekopiraj vsebino v odložišče)

Copy contents to clipboard (Prekopiraj vsebino v odložišče) prekopira vse podatke iz TOC v
odložišče ne glede na trenutni prikaz.

1.8.3.

Zavihek Annotations (Opombe) v oknu za krmarjenje

Pod zavihkom Annotations (Opombe) se prikaže seznam vseh Annotations (Opomb), ki so
povezane z izbranim dokumentom. S klikom na vnos na seznamu se odpre Annotation (Opomba)
v podoknu s podatki. To je možno narediti tudi s klikom na ploščo Annotations (Opombe) na
domači strani, kjer se poišče opomba in dvakrat klikne na njen vnos v rezultatih iskanja.
Prikaže se zavihek z opombami za entitete vrste Substance (Snov), Mixture/Product
(Zmes/Proizvod), Template (Predloga) in Dossier (Dokumentacija).

1.9. Podokno s podatki
Podokno s podatki je namenjeno branju ali urejanju podatkov v določenih poljih v dokumentu.
Dokument je treba najprej izbrati v podoknu za krmarjenje in ga nato odpreti. Način za urejanje, ki
je bil na voljo v programu IUCLID 5, v IUCLID 6 ne obstaja več.
V večini primerov so se polja, ki so bila prisotna v IUCLID 5, nespremenjena prenesla v IUCLID 6,
zato se navodila za njihovo uporabo niso spremenila.
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1.10. Podokno z informacijami
Vrednosti in funkcije v podoknu z informacijami so značilne za dokument, ki je trenutno odprt. To
vključuje tudi navedbo tehničnih identifikatorjev dokumenta, informacije o podatkih, povezanih z
dokumentom, in zgodovino sprememb dokumenta. Na podlagi spremembe, ki je bila narejena v
IUCLID 5, vsebuje podokno z informacijami tudi funkcijo odložišča.

1.10.1. Information (Informacije)
V zavihku Information (Informacije) je navedena vrsta dokumenta in njegov univerzalen edinstven
identifikator (UUID). Če je dokument v Dossier (Dokumentaciji), se navede UUID Dossier
(Dokumentacije).

1.10.1.1. Original document (Izvirni dokument)
Original document (Izvirni dokument) se prikaže, če je odprti dokument zapis ali povzetek, ki
predstavlja sklic. Sklic se lahko posodobi ali odstrani s klikom na ustrezni gumb. Če se sklic
odstrani, postane sklicni zapis ali povzetek statična kopija zapisa ali povzetka, na katerega se je
sklic nanašal. Vsebuje podatke, pridobljene med zadnjo posodobitvijo. Primer je v opisan
nadaljevanju.
Slika 25: Izvirni dokument za sklic

1.10.2. Clipboard manager (Upravljavec odložišča)
Odložišče lahko vsebuje vnose za records (zapise), endpoint study records (zapise o študiji
končne točke), summaries (povzetke) in endpoint summaries (povzetke končne točke), ki so bili
prekopirani s klikom z desnim gumbom miške na njihove vnose v kazalu vsebine (TOC). Primer je
v opisan v nadaljevanju.
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Slika 26: Upravljavec odložišča

Legenda za Slika 26
1. Paste selected (Prilepi izbrano).
2. Paste all (Prilepi vse).
3. Paste selected as a reference (Prilepi izbrano kot sklic).
4. Paste all as a reference (Prilepi vse kot sklic).
5. Delete selected (Izbriši izbrano).
6. Delete all (Izbriši vse).
Ko je vnos v odložišču, se lahko prilepi v dokument kot enkraten dogodek ali kot sklic. V TOC za
Substance (Snov), Mixture/Product (Zmes/Proizvod) ali Template (Predlogo) se vnos, ki je bil
prilepljen kot sklic, pojavi z ikono s puščico. Lahko se posodobijo vsi sklici naenkrat v sklicnem
dokumentu ali pa se posodabljajo posamezni sklici v zapisu ali povzetku, ki služi za sklic.
Posamezna posodobitev v zapisu ali povzetku se opravi iz zavihka za informacije v podoknu za
informacije, kot je opisano v oddelku 1.10.1 Information (Informacije) (Informacije).

1.10.3. Attachments (Priloge)
S tega mesta se ureja razmerje med trenutno odprtim dokumentom in njegovimi prilogami. Priloge
so posamezne računalniške datoteke, ki so bile ustvarjene izven programa IUCLID. Priloge se
lahko dodajajo, odpirajo, brišejo in možno je beleženje pripomb.

1.10.4. Modification history (Zgodovina sprememb)
Zgodovina sprememb prikaže seznam, namenjen samo za branje, ki vsebuje dogodke, povezane s
trenutno odprtim dokumentom. Polja so date (datum), author (avtor), legal entity (pravna oseba),
remarks (pripombe). Avtor je ime User (Uporabnika).
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1.10.5. Annotations (Opombe)
S tega mesta se ureja razmerje med trenutno odprtim dokumentom in njegovimi Annotations
(Opombami). Annotations (Opombe) so lahko povezane z entitetami vrste Substance (Snov),
Mixture/Product (Zmes/Proizvod), Template (Predloga) in Dossier (Dokumentacija). Gumb New
(Nov) se uporablja za oblikovanje nove Annotation (Opombe), ki se samodejno poveže s trenutno
odprtim dokumentom. Gumb Link (Poveži) se uporablja za povezovanje obstoječe Annotation
(Opombe). V ta namen kliknite na Link (Poveži), da se odpre iskalno okno. Poiščite zavihek
Annotation (Opomba), ga izberite in kliknite gumb Assign (Dodeli). Z uporabo standardnih metod je
možen večkratni izbor.

1.10.6. References (Sklici)
Ta zavihek se pokaže le, če je trenutno odprti dokument Annotation (Opomba). Vsebuje seznam
dokumentov, povezanih z Annotation (Opombo). Povezavo je mogoče odstraniti tako, da izberete
dokument s seznama in nato kliknete gumb Unlink (Odstrani povezavo).

2. Snov
Substance (Snov) je entiteta programske opreme v programu IUCLID, ki se uporablja za
shranjevanje informacij o tem, kar se z vidika pravne ureditve šteje za eno kemično snov.
Polja v Substance (Snov) so oblikovana tako, da omogočajo beleženje velikega števila različnih
vrst informacij, ki se nanašajo na urejanje kemičnih snovi. Nekatera polja so značilna za določene
predpise, medtem ko so druga bolj splošna. Opisovanje, kateri podatki naj bi se vnašali v
posamezno polje, presega obseg uporabe tega priročnika. Glejte navodila za posamezni predpis,
za katerega se zahtevajo podatki. Polja so organizirana kot kazalo vsebine (TOC). Splošna
funkcionalnost TOC v programu IUCLID 6 je opisana v oddelku 1.8.2 Zavihek TOC (Table of
Content) (Kazalo vsebine) v oknu za krmarjenje (Zavihek TOC (Kazalo vsebine) v oknu za
krmiljenje).
Identiteta Substance (Snovi) je opredeljena v oddelku 1 General information (Splošne informacije).
V oddelku 1.1 Identification (Identifikacija) sta dve obvezni polji, Substance name (Ime snovi) in
Legal entity (Pravna oseba). Da ustvarite povezavo do Legal entity (Pravne osebe), kliknite na
ikono povezave
v polju Legal entity (Pravna oseba), izberite Legal entity (Pravna oseba)in nato
kliknite gumb Assign (Dodeli). V oddelku 1.1 Identification (Identifikacija) se lahko prepozna
identiteta najpomembnejše komponente Substance (Snovi) s povezavo do Reference substance
(Referenčne snovi). Več podatkov o identiteti Substance (Snovi) je v oddelku 1.2 Composition
(Sestava), kjer se lahko opredeli ena ali več sestav. Sestava lahko vsebuje identitete constituents
(komponent), additives (dodatkov) in impurities (nečistot) ter njihove relativne deleže. Da bi se
pravilno določila identiteta Substance (Snovi) za določeni predpis, glejte navodila za ta predpis.

2.1. Povezane informacije za snov
V oddelku 0 Related information (Povezane informacije) za Substance (Snov) so pododdelki, ki
prikazujejo, kako je določena Substance (Snov) povezana z drugimi posebnimi entitetami vrste
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Template (Predloga), Category (Kategorija), Mixture/Product (Zmes/Proizvod) in Assessment entity
(Entiteta za ocenjevanje). Spodaj je prikazano mesto v TOC.
Slika 27: Celotno TOC za Snov, ki prikazuje razdelke v Povezanih informacijah

Templates (Predloge) označujejo, katere Templates (Predloge) so priložene k Substance (Snovi),
kot je opisano v oddelku 4 Predloga (Predloga). Categories (Kategorije) označujejo, v katere
Categories (Kategorije) je bila Substance (Snov) razvrščena, kot je opisano v oddelku 5 Kategorija
(Kategorija). Mixtures (Zmesi) označujejo, v katerih Mixture/Products (Zmeseh/Proizvodih) je
Substance (Snov) pomembna, kot je opisano v oddelku 3 Zmes/Proizvod (Zmes/Proizvod).
Assessment entities (Entitete za ocenjevanje) vsebujejo informacije o tem, kako je Substance
(Snov) vključena v postopek ocenjevanja, kot je opisano v oddelku 2.2 Entiteta za ocenjevanje
(Entiteta za ocenjevanje).

2.2. Entiteta za ocenjevanje
Zasnova entitete za ocenjevanje se lahko razume kot ovojnica za niz podatkov o lastnostih snovi
(skozi končne točke), ki se uporablja za namene ocenjevanja. Omogoča določanje usklajenih nizov
lastnosti, ki so pomembne za ocenjevanje posebnih sestav/oblik snovi (danih na trg ali
proizvedenih pri uporabi).
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Namen entitete za ocenjevanje je, da se zagotovi orodje, ki bo uporabnikom pomagalo pri
dokumentiranju zapletenih primerov ocenjevanja v programu IUCLID. Če je ocenjevanje
enostavno, tega orodja ni treba uporabljati.
Vsaka entiteta za ocenjevanje je sestavljena iz imena, sestave in seznama ustreznih povzetkov
končne točke, ki podpirajo obstoj entitete za ocenjevanje. Vse zapise o študiji končne točke, ki se
nanašajo na povzetek določene končne točke, mora ocenjevalec aktivno povezati s samim
povzetkom.

2.3. Entiteta za ocenjevanje v programu IUCLID 6
Ko kliknete na 0.4 Assessment entity (Entiteta za ocenjevanje), se odpre Assessment entity overall
pane (Celotno podokno za entiteto za ocenjevanje). V polju Description of the chemistry of the
substance during its life cycle (Opis kemije snovi v njenem življenjskem ciklu) se pričakujeta opis
načina ocenjevanja, ki temelji na kemijski strukturi snovi in poznavanju uporabe snovi, ter
utemeljitev, kje so bile entitete za ocenjevanje ustvarjene.
Na voljo je tudi posebno polje, v katero se vnese opis za javnost.
V istem celotnem podoknu Assessment entities table (Preglednica entitet za ocenjevanje)
povzema celotni seznam entitet za ocenjevanje, ki so na voljo za snov. Ta preglednica se
samodejno dopolni takoj, ko je opredeljena entiteta za ocenjevanje v oddelku 0.4 za Substance
(Snov). Funkcija go to link target (pojdi na cilj povezave) vodi do izbrane Assessment entity
(Entitete za ocenjevanje) in prikaže ustrezne informacije.

2.3.1.

Kako ustvariti entiteto za ocenjevanje

Assessment entity (Entiteto za ocenjevanje) lahko ustvarite znotraj TOC za Substance (Snov) tako,
da kliknete z desno tipko miške na oddelek 0.4, nato pa izberete New (Nov) in vrsto Assessment
entity (Entitete za ocenjevanje). Na voljo so naslednje možnosti:
•
•
•
•

registrirana snov kot taka,
določena sestava/oblika registrirane snovi,
komponenta (skupina komponent) v registrirani snovi,
pretvorba registrirane snovi.

Običajno se prikažejo naslednja polja za vse vrste Assessment entity (Entitete za ocenjevanje).

2.3.1.1.

Name of the assessment entity (Ime entitete za ocenjevanje)

Uporabnik naj navede ime Assessment entity (Entitete za ocenjevanje). Ker to ime v drevesnem
pogledu ne bo prikazano, se priporoča, da se ustrezno spremeni ime Assessment entity (Entitete
za ocenjevanje) v drevesnem pogledu.

2.3.1.2.

Relation to the registered substance (Zveza z registrirano snovjo)

Odvisna je od vrste Assessment entity (Entitete za ocenjevanje). Namenjena je le za branje.
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Assessment entity composition (Sestava entitete za ocenjevanje)

V tej preglednici uporabnik opredeli sestavo Assessment entity (Entitete za ocenjevanje) zaradi
boljšega razumevanja opredelitve Assessment entity (Entitete za ocenjevanje). Glede na vrsto
Assessment entity (Entitete za ocenjevanje) uporabnik ustvari povezavo do ene od naslednjih
možnosti:
– razpoložljiva sestava v oddelku 1.2 [Specific composition/form of the registered substance
(Posebna sestava/oblika registrirane snovi)];
– seznam Reference substances (Referenčnih snovi), ki so del sestav v oddelku 1.2 [(group of)
constituent in the registered substance (komponenta (skupina komponent) v registrirani snovi)];
– ena od Reference substances (Referenčnih snovi), ki so na voljo v IUCLID [transformation of the
registered susbtance (pretvorba registrirane snovi)].

2.3.1.4.

Compositions/forms covered by the Assessment entity (Sestave/oblike, ki so
zajete v entiteti za ocenjevanje)

Povezava do sestav, sporočenih v oddelku 1.2, se lahko ustvari zato, da se prikaže, da naj bi se
Assessment entity (Entiteta za ocenjevanje) uporabljala za ocenjevanje teh sestav. Takšna
povezava pomaga pri razumevanju načina ocenjevanja in zlasti povezav med:
1. sestavo in uporabo (na voljo v oddelku 3.5 programa IUCLID);
2. prispevajočimi dejavnostmi znotraj uporabe in ocenami izpostavljenosti (k Assessment entities
(Entitetam za ocenjevanje)).

2.3.1.5.

Additional information (Dodatne informacije)

Sporočajo posebne informacije, ki niso vsebovane v celoviti razlagi, v zvezi s tem, zakaj je bila
ustvarjena entiteta za ocenjevanje, v polju Description of the chemistry of the substance during its
life cycle (Opis kemije snovi v njenem življenjskem ciklu). Na primer, nekdo bo to polje uporabil za
razlago, s katero bo utemeljil združevanje komponent v skupine kot del (group of) constituents
(komponent (skupin komponent)).

2.3.1.6.

Endpoint summary linked (Povezava s povzetkom končne točke)

Zaradi preglednosti in razvrščanja informacij v naboru podatkov IUCLID se vsi zapisi o študiji in
povzetki končne točke, ki se nanašajo na Assessment entity (Entiteto za ocenjevanje), povežejo z
njo. To omogoči na primer razvrščanje teh zapisov in povzetkov v pogledu nabora podatkov v
programu IUCLID ter njihovo razvrščeno sporočanje v CSR, kadar se uporablja Report generator
(Generator poročil). Uporabnik lahko iz te preglednice poveže vse povzetke končne točke, ki se
nanašajo na Assessment entity (Entiteto za ocenjevanje). Po potrebi se pri povezovanju povzetka
končne točke z Assessment entity (Entiteto za ocenjevanje) v polje Notes (Opombe) vključi razlaga
pomena povzetka končne točke za Assessment entity (Entiteto za ocenjevanje). Za vsak povezani
povzetek končne točke se uporabniki pozovejo, da zagotovijo povezavo do vseh zapisov o študiji,
ki se nanašajo na sam povzetek. Na ta način je Assessment entity (Entiteta za ocenjevanje)
posredno povezana s študijami končne točke.
iuclid_functionalities_sl.docx

Funkcionalnosti orodja IUCLID

2.3.1.7.

Stran | 33

Reaction schema (Reakcijska shema)

Po potrebi naložite sliko reakcijske sheme [Transformation of the registered substance (Pretvorba
registrirane snovi)].

3. Zmes/Proizvod
Mixture/Product (Zmes/Proizvod) je entiteta programske opreme v programu IUCLID, ki se
uporablja za shranjevanje informacij o tem, kar se z vidika pravne ureditve šteje za zmes, ali, na
podlagi uredbe o biocidnih proizvodih (BPR), za proizvod.
Struktura entitete Mixture/Product (Zmes/Proizvod) je podobna tisti za Substance (Snov), ki je
opisana v oddelku 2 Snov (Zmes), vendar pa so v oddelku 1.2 Composition (Sestava) pomembne
razlike. Vključeno je dodatno polje, imenovano Formulation type (Vrsta formulacije), ki se nanaša
na Products (Proizvode). Poleg tega lahko Mixture/Product (Zmes/Proizvod) vsebuje components
(sestavine) namesto constituents (komponent). Lahko je več components (sestavin), impurities
(nečistot) in additives (dodatkov) in vsi se lahko nanašajo ne le na Reference substance
(Referenčno snov) ampak tudi na Substance (Snov) ali Mixture/Product (Zmes/Proizvod). Zato je
treba pri povezavah, ki so bile narejene zaradi določanja identitete component (sestavine), impurity
(nečistote) ali additive (dodatka), izbrati vrsto entitete, kot je prikazano na spodnji sliki.
Slika 28: Izberite vrsto entitete, navedene v sestavi Zmesi/Proizvoda

Več components (sestavin), impurities (nečistot) in additives (dodatkov) se dodaja v ponovljivih
sklopih. Spodaj je prikazan primer dveh sestavin, ki sta obe Substance (Snov). Prisotne niso
nobene impurities (nečistote) in prisoten je en additive (dodatek).
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Slika 29: Primer sestave za Zmes/Proizvod

3.1. Povezane informacije za Zmes/Proizvod
V oddelku 0 Related information (Povezane informacije) za Mixture/Product (Zmes/Proizvod) je
pododdelek, ki prikazuje, katere Templates (Predloge) so priložene neposredno k določeni
Mixture/Product (Zmesi/Proizvodu), kot je opisano v oddelku 4 Predloga (Predloga).

4. Predloga
Template (Predloga) je entiteta, ki omogoča, da se vsi podatki iz več oddelkov naenkrat vstavijo v
entiteto Substance (Snov) ali Mixture/Product (Zmes/Proizvod), pri čemer ni potrebno ponovno
ročno oblikovati vsakega oddelka posebej ter ponovno vnašati podatkov.
Template (Predloga) ima dve obvezni polji: Template name (Ime predloge) in Legal entity (Pravna
oseba). Da ustvarite povezavo do Legal entity (Pravne osebe), kliknite na ikono povezave
v
polju Legal entity (Pravna oseba), izberite Legal entity (Pravna oseba)in nato kliknite gumb Assign
(Dodeli). Struktura Template (Predloge) je podobna tisti za Substance (Snov), vendar ne vsebuje
section 0 (oddelka 0) ter pododdelkov 1.1 Identity (Identiteta) in 1.3 Identifiers (Identifikatorji) v
oddelku CORE, ker jih zagotavlja entiteta, h kateri je Template (Predloga) priložena.
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4.1. Sestava v predlogi
Oddelek 1.2 Composition (Sestava) za Substance (Snov) se razlikuje od razdelka za
Mixture/Product (Zmes/Proizvod). Da bi se lahko ista Template (Predloga) priložila k enemu ali
drugemu, se lahko ustvarita dve vrsti composition (sestave), ena za Substance (Snov) in ena za
Mixture/Product (Zmes/Proizvod), kot je prikazano spodaj.
Slika 30: Ustvari sestavo v Predlogi

Imenom za compositions (sestave) je na začetku dodana njihova vrsta, kot je prikazano na
spodnjem primeru:
Slika 31: Sestava v Predlogi za Snov in Zmes/Proizvod
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Ko se Template (Predloga) priloži k Substance (Snovi) ali Mixture/Product (Zmesi/Proizvodu), je
priložena le composition (sestava) prave vrste.

4.2. Priložitev Predloge k Snovi ali Zmesi/Proizvodu
Da bi priložili Template (Predlogo), odprite Substance (Snov) ali Mixture/Product (Zmes/Proizvod),
preglejte TOC, jo odprite v razdelku CORE 0 Related information (Povezane informacije) in dvakrat
kliknite z miško na Template (Predlogo). Odpre se okno za urejanje Template (Predloge) za to
Substance (Snov) ali Mixture/Product (Zmes/Proizvod), kot je prikazano na spodnjem primeru.
Slika 32: Priložite Predlogo kot kopijo ali podedujte

Template (Predloga) se lahko priloži na dva načina: inherit (podeduj) ali copy (kopiraj).
Funkcija Inherit (Podeduj) ustvari dinamično povezavo od Substance (Snovi) ali Mixture/Product
(Zmesi/Proizvoda) do Template (Predloge). Podatke je mogoče spreminjati le znotraj Template
(Predloge) in ne iz Substance (Snovi) ali Mixture/Product (Zmesi/Proizvoda), kamor je Template
(Predloga) priložena. Spremembe, narejene v Template (Predlogi), so takoj na voljo v Substance
(Snovi) ali Mixture/Product (Zmesi/Proizvodu).
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Funkcija Copy (Kopiraj) doda kopijo dokumentov v Template (Predlogi) k Substance (Snovi) ali
Mixture/Product (Zmesi/Proizvodu). Tu ni povezave. Dokument, kopiran tako, se lahko spremeni v
Substance (Snov) ali Mixture/Product (Zmes/Proizvod), kamor je bil kopiran. Tudi če se Template
(Predloga) v celoti izbriše, to ne vpliva na podatke v Substance (Snovi) ali Mixture/Product
(Zmesi/Proizvodu).
Funkcionalnost Template (Predloge) v programu IUCLID 6 se razlikuje od funkcionalnosti v
programu IUCLID 5 po tem, da sama Template (Predloga) ne spada niti v vrsto inherit (podeduj)
niti copy (kopiraj). Razlikovanje med vedenji funkcij inherit (podeduj) in copy (kopiraj) velja le za
povezavo med Template (Predlogo) in Substance (Snovjo) ali Mixture/Product
(Zmesjo/Proizvodom). Zato se lahko ista Template (Predloga) podeduje v enem sklicu in prekopira
drugje.
Ko ste se odločili, ali boste uporabili funkcijo inherit (podeduj) ali copy (kopiraj), v oknu za
upravljanje Template (Predloge) kliknite gumb Add (Dodaj) ali Copy templates (Kopiraj predloge).
V zgornjem primeru kazalec lebdi nad funkcijo Add (Dodaj) in je pripravljen, da ustvari dinamično
povezavo s trenutno odprto Substance (Snovjo). S klikom na gumb Add (Dodaj) se odpre pojavno
okno, v katerem lahko poiščete in dodelite Template (Predlogo). V spodnjem primeru so bile
najdene vse razpoložljive Templates (Predloge) z uporabo nadomestnega znaka „*“ v polju z
imenom. Dodelila se bo entiteta Template_1 (Predloga_1).

Po dodelitvi se Template (Predloga) doda na seznam Templates (Predlog), ki so bile priložene z
uporabo funkcije inherit (podeduj). Vrstni red entitet Templates (Predloge) na seznamu se lahko
spremeni in lahko se zbrišejo s seznama. Brisanje s seznama ne vpliva na samo Template
(Predlogo), ampak le odstrani podatke, ki jih je Template (Predloga) pridobila iz Substance(Snovi)
ali Mixture/Product (Zmesi/Proizvoda). Dokumenti, ki jih zagotovi Template (Predloga), se dodajo v
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TOC poleg obstoječih dokumentov in označijo z ikono z mapo, ki obkroža standardno ikono, kot je
prikazano spodaj.
Slika 33: Dokumenti v Snovi, podedovani iz Predloge

Če želite prekopirati dokumente iz Template (Predloge), kliknite na funkcijo Copy templates
(Kopiraj predloge) v oknu za upravljanje Template (Predloge). Odpre se pojavno okno, v katerem
lahko poiščete in dodelite Template (Predlogo). V spodnjem primeru so bile najdene vse
razpoložljive Templates (Predloge) z uporabo nadomestnega znaka „*“ v polju z imenom. Template
(Predloga), imenovana Template_1 (Predloga_1), se bo prekopirala.
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Po kliku na gumb Copy (Kopiraj) se prikaže poročilo o tem, kateri dokumenti so se prekopirali, kot
je prikazano spodaj.
Slika 34: Poročilo o dokumentih, prekopiranih iz Predloge

Dokumenti, prekopirani iz Template (Predloge), se dodajo v TOC poleg obstoječih dokumentov.
Ikona za dokument je standardna ikona, ker ni povezave do podatkov iz Template (Predloge), in se
lahko spremeni. Dokumenti, prekopirani in podedovani iz Template (Predloge) ter ustvarjeni znotraj
Substance (Snovi), so prikazani v spodnjem primeru.
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Slika 35: Dokumenti, prekopirani iz Predloge v Snov

Vsi dokumenti s plošče Template (Predloga) so prekopirani. Med kopiranjem ni mogoče izvajati
omejene izbire. Če se Template (Predloga) večkrat kopira v isto Substance (Snov) ali
Mixture/Product (Zmes/Proizvod), se dodajo nove dodatne kopije dokumentov v TOC, ne da bi se
podatki prepisali.

5. Kategorija
Category (Kategorija) je entiteta, ki omogoča opisovanje kemijske kategorije v programu IUCLID 6.
Ta oddelek je razdeljen na dva dela. Prvi del predstavlja uvod v pojem kemijske kategorije, čemur
sledi opis, kako se lahko IUCLID 6 uporablja za predstavljanje in analiziranje podatkov v kemijski
kategoriji.

5.1. Kemijska kategorija
Kemijska kategorija je skupina kemikalij, katerih fizikalno-kemijske in toksikološke lastnosti so si
lahko podobne ali sledijo urejenemu vzorcu kot rezultat strukturne podobnosti. Te strukturne
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podobnosti lahko oblikujejo predvidljiv vzorec za kateri koli naslednji parameter ali za vse
naslednje parametre: fizikalno–kemijske lastnosti, obnašanje v okolju in učinki za okolje ter učinki
za zdravje ljudi. Podobnosti lahko temeljijo na:
1. skupni funkcionalni skupini (npr. aldehid, epoksid, ester, kovinski ion itn.) ali
2. verjetnosti za skupne predhodne produkte in/ali skupne produkte razgradnje prek fizikalnih ali
bioloških procesov, katerih rezultat so strukturno podobne kemikalije (npr. „pristop metabolne
poti“ za proučevanje ustreznih kemikalij, kot je kislina/ester/sol), in
3. postopni in stalni spremembi v kategoriji (npr. kategorija dolžine verige).
Kemijska kategorija je določena s seznamom kemikalij (člani kategorije) in naborom lastnosti in/ali
učinkov, za katere so na voljo podatki o poskusu in/ali oceni oziroma jih je mogoče pripraviti
(končne točke kategorije). Kemijska kategorija se lahko predstavi v obliki matrike.
Vrzeli v podatkih za kemijsko kategorijo je mogoče zapolniti z uporabo različnih pristopov, vključno
s preprostim navzkrižnim branjem, analizo trendov (interpolacija in ekstrapolacija) in računalniškimi
metodami, ki temeljijo na SAR, QSAR ali QAAR.

5.2. Entiteta kategorija
Entiteta Category (Kategorija) vsebuje opis logične osnove za kemijsko kategorijo in skupino
entitet Substance (Snov), ki vsebujejo podatke o članih kemijske kategorije. Entiteta Category
(Kategorija) zagotavlja funkcionalnost, ki je poznana kot category matrix (matrika kategorije). Ta
prikazuje povezave do vseh dokumentov v Substances (Snovi), ki je član kategorije, v
posameznem oddelku. Matrix (Matrika) omogoča lažje ugotavljanje, katere entitete Substance
(Snov) vsebujejo ustrezne dokumente, in pomaga pri navigaciji med njimi.
Entiteta Category (Kategorija) mora imeti ime in mora biti povezana z Legal entity (Pravno osebo).
Možno je tudi, da se navede regulatorni namen kategorije, kot je prikazano spodaj.
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Slika 36: Obvezna polja v Kategoriji

Informacije o kategoriji in utemeljitvi za to kategorijo se lahko vnesejo v polje na dnu strani, kot je
prikazano spodaj.
Slika 37: Utemeljitev in razprava za Kategorijo

Člani Category (Kategorije) se vodijo v preglednici, kot je prikazano spodaj. Član je lahko vsaka
Substance (Snov), do katere ima User (Uporabnik) dostop.
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Slika 38: Upravljanje s člani Kategorije

Matrika kategorije prikazuje dokumente v oddelkih, izbranih v polju, kot je prikazano spodaj.
Kliknite na puščico, ki kaže navzdol, da odprete izbirnik.
Slika 39: Oddelki, ki so na voljo v pogledu matrike za Kategorijo

Izbirnik za oddelke je prikazan spodaj.
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Slika 40: Določite, kateri oddelki so prikazani v pogledu matrike za Kategorijo

Ko ste izbrali, kliknite gumb OK (V redu). Izbiro lahko pozneje po potrebi uredite.
Matriko kategorije lahko odprete s klikom na povezavo Matrix (Matrika) v glavi podokna Data
(Podatki), kot je prikazano spodaj. S pomočjo spodaj prikazanih povezav lahko preklapljate med
matriko in oknom za upravljanje kategorije.
Slika 41: Preklapljanje med matriko in oknom za upravljanje kategorije

Spodaj je prikazan primer glavne strani za matriko.

iuclid_functionalities_sl.docx

Funkcionalnosti orodja IUCLID

Stran | 45

Slika 42: Glavna stran matrike

Matrika prikazuje izbrane oddelke kot vrstice in oblikuje stolpec za vsako Substance (Snov)članico.
V primeru vsaj enega dokumenta ikona označuje, ali je dokument zapis o študiji ali povzetek
študije in ali je sklicevani dokument. Ikone na zgornji desni strani vmesnika za matriko se
uporabljajo za filtriranje vrste prikazanega dokumenta. Število dokumentov v tem oddelku v tej
Substance (Snovi) je navedeno pred ikono. S klikom na ikono se odpre spustni meni, v katerem
lahko izberete dokument. Izbrani dokument je prikazan v podoknu s podatki. Če se želite vrniti na
Category (Kategorijo), kliknite povratni gumb v zgornji orodni vrstici z meniji.
S klikom na ime Substance (Snovi) se odpre Substance (Snov) v oknu Data (Podatki).
Če želite, da se vam prikažejo vsi dokumenti za določeni oddelek za vse Substances (Snovi),
kliknite na ime oddelka. Odpre se pogled, kot je prikazan spodaj.
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Slika 43: Dokumenti v Kategoriji za določeni oddelek

Tu se lahko doda nov povzetek s klikom na gumb za dodajanje povzetka

.

Kategorija v IUCLID 6 se razlikuje od kategorije v IUCLID 5 v tem, da Template (Predloge) ni
mogoče priložiti neposredno h Category (Kategoriji). Template (Predloga) pa se lahko priloži k
Substance (Snov), ki je v Category.

6. Opomba
Annotation (Opomba) je vrsta entitete v programu IUCLID 6, ki se uporablja kot vsebnik za
informacije, ki se nanašajo na evalvacijo podatkov v določenem kontekstu pravne ureditve, ki jo na
primer izvaja regulativni organ. Omogoča shranjevanje podatkov na strukturiran način, tako da ni
samo priloga. Na vmesniku sta dva zavihka, kot je opisano spodaj.

6.1. Osnovni podatki
Vpišite ime za opombo in organizacijo, ki izvaja delo. V polje Annotation status (Stanje opombe) se
lahko vpiše, ali se opomba še obdeluje ali je bila dokončana. Evalvacija se lahko naloži kot
datoteka, priložena k polju Attached regulatory authorities' evaluation (Priložena evalvacija
regulativnih organov).

6.2. Nabor podatkov
Ta zavihek vsebuje polja, v katera se lahko beležijo podatki o procesu evalvacije. Polje Remarks
(Pripombe) je polje za prosto besedilo, ki ima predlogo za prosto besedilo. Predlogi za vnos so v
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predlogi za prosto besedilo. Predloga za prosto besedilo se odpre s klikom na ikono s črko A in
puščico v spodnjem desnem kotu . Za kopiranje besedila iz predloge v polje kliknite gumb Insert
(Vstavi). Sedaj lahko uredite besedilo, da bo vsebovalo ustrezne podatke.

7. Dokumentacija
Dossier (Dokumentacija) je kopija podatkov, zaščitena pred pisanjem, ki so shranjeni v Substance
(Snovi) ali Mixture/Product (Zmesi/Proizvodu). Dossier (Dokumentacija) se običajno uporablja za
predložitev podatkov regulativnemu organu, da se izpolni zakonska obveznost, ki izhaja iz
zakonodaje, na primer uredbe REACH.

7.1. Ustvarjanje dokumentacije
Preden začnete ustvarjati Dossier (Dokumentacijo), zagotovite, da so pod Substance (Snov) ali
Mixture/Product (Zmes/Proizvod) vključeni vsaj vsi zahtevani podatki, na podlagi katerih boste
ustvarili Dossier (Dokumentacijo). Med ustvarjanjem Dossier (Dokumentacije)se lahko nepotrebni
podatki iz Substance (Snovi) ali Mixture/Product (Zmesi/Proizvodu) izključijo. Nepotrebnih
podatkov zato ni treba odstraniti iz Substance (Snovi) ali Mixture/Product (Zmesi/Proizvoda),
preden začnete ustvarjati Dossier (Dokumentacijo). Ne pozabite, da Dossier (Dokumentacije) ni
mogoče spreminjati, zato je treba v primeru sprememb ustvariti novo Dossier (Dokumentacijo).
Dossier (Dokumentacija) se ustvari z uporabo posebnega čarovnika. Med delovanjem čarovnika
druge funkcije na vmesniku IUCLID niso dostopne, zato podatkov ni mogoče spreminjati.
Dossier (Dokumentacija) bo v lasti Legal entity (Pravne osebe), ki je priložena k User
(Uporabniku), v okviru katerega se ustvarja. Preden ustvarite Dossier (Dokumentacijo), se
prepričajte, da je trenutna Legal entity (Pravna oseba) prava. Ime Legal entity (Pravne osebe) je
navedeno v orodni vrstici desno od noge vmesnika.
Čarovnika zaženete z desnim klikom na zapis v Substance (Snovi) ali Mixture/Product
(Zmesi/Proizvodu) v rezultatih iskanja v podoknu za Navigation (Krmarjenje). Primer je v opisan
nadaljevanju.
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Slika 44: Zagon čarovnika za ustvarjanje Dokumentacije

Čarovnik se odpre v pojavnem oknu. V glavi okna so navodila za izpolnjevanje čarovnika. V nogi je
indikator trenutnega koraka v procesu. Če pride do težav z vnesenimi podatki, se v nogi pojavi
sporočilo.
Na prvi strani čarovnika izberite vrsto Dossier (Dokumentacije). Vrste ustrezajo pogledom, ki se
lahko uporabljajo za TOC Substances (Snovi) in Mixture/Products (Zmesi/Proizvodov). Če niste
prepričani, katero vrsto bi izbrali, si oglejte navodila za predpis, na katerega se nanaša Dossier
(Dokumentacija). V nadaljevanju je kot primer izbrana vrsta Dokumentacije REACH Registration
10 - 100 tonnes (Registracija REACH 10–100 ton).
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Slika 45: Izberite vrsto Dokumentacije

Če se entiteta Category (Kategorija) sklicuje na Substance (Snov) ali Mixture/Product
(Zmes/Proizvod), iz katere se ustvarja Dossier (Dokumentacija), ima prva stran čarovnika zavihek,
imenovan Use related categories (Kategorije, povezane z uporabo), v katerem poteka nadzor
vključevanja entitet Category (Kategorija) v Dossier (Dokumentacijo). Privzeta možnost Yes
(Da)vključuje vse entitete Category (Kategorija), ki se nanašajo na Substance (Snov) ali
Mixture/Product (Zmes/Proizvod). Poleg tega se lahko izbere podmnožica ali pa nobena od
Categories (Kategorij). Spodaj je prikazan primer, v katerem je samo entiteta Category
(Kategorija), imenovana category_1, vključena v Dossier (Dokumentacijo).
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Slika 46: Vključevanje Kategorije v Dokumentacijo

Delo s čarovnikom nadaljujte s klikom na gumb z oznako Next (Naprej).
Naslednja stran vsebuje filtre za samodejno izključevanje polj iz Dossier (Dokumentacije) glede na
vrsto polja in vrednosti, vsebovane v oznakah, uporabljenih za polja. Izključevanje polj ni privzeta
nastavitev. V tem koraku čarovnika se filtri uporabljajo kumulativno, kar pomeni, da če katero koli
pravilo izključi polje, je to polje izključeno. Na podlagi prve možnosti se lahko izključijo polja, ki se
nanašajo na zaupne podatke o materialih za testiranje. Naslednja oddelka, Confidentiality
(Zaupnost) in Use restricted to selected regulatory programmes (Uporaba omejena na izbrane
regulativne programe), se nanašata na vrednosti v zastavicah. Opis zastavic je v oddelku 1.2.1
Zastavica (Zastavica).
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Slika 47: Samodejno izključi polja iz Dokumentacije

Legenda za Slika 47:
1. Odprite izbirni seznam, ki je prikazan na spodnji sliki.
2. Poiščite namige, kaj pomenijo kratice, ki so tu uporabljene.
3. Naenkrat odznačite vse možnosti.
S klikom na črni trikotnik se odpre izbirni seznam, kot je prikazano spodaj. Če želite, da se polje,
označeno z zastavico na že omenjeni način, samodejno izključi, ga odznačite. Če odznačite
možnost Not confidential (Ni zaupno), se izključijo polja, ki niso označena z zastavicami, in
ostanejo le podatki, ki so zagotovo pomembni in brez katerih bi bila Dossier (Dokumentacija) brez
pomena.
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Slika 48: Samodejna izključitev polj iz Dokumentacije glede na nastavitve oznak za zaupnost

Spodaj je prikazan izbirni seznam za predpisane oznake. Na primer, če je okvirček za EU: CLP
odznačen, bodo iz Dokumentacije samodejno izključena vsa polja, označena s to oznako.
Slika 49: Samodejna izključitev polj iz Dokumentacije glede na nastavitve za predpisane zastavice
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Naslednji korak v čarovniku omogoča izključitev entitet Annotation (Opomba). Privzeta nastavitev
je vključitev vseh teh entitet. Na spodnji levi strani čarovnika je možnost, da se naslednji korak
opusti in se lahko dokumenti ročno izključijo iz Dossier (Dokumentacije). Spodaj je prikazan
privzeti pogled.
Slika 50: Izključitev entitet za Opombo

Na naslednji strani čarovnika je mogoče dokumente ročno izključiti iz Dossier (Dokumentacije) in
preveriti, kateri dokumenti so tam. Na spodnji sliki je primer z opombami.
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Slika 51: Ročna izbira dokumentov v Dokumentaciji

Legenda za Slika 51
1. Na levi strani je seznam vseh entitet, ki so primerne za vključitev v Dossier (Dokumentacijo).
Ko izberete entiteto s seznama, se informacije o entiteti prikažejo na srednji in desni zgornji
plošči.
2. Na srednji zgornji plošči je prikazana drevesna struktura entitete, ki je trenutno izbrana.
Drevesna struktura vsebuje dokumente, na katere se entiteta nanaša. V tem primeru se lahko
ime entitete template_1 (Predloga_1) vidi na vrhu drevesne strukture.
3. Na desni zgornji plošči so prikazani dokumenti, ki se nanašajo na izbrano entiteto.

iuclid_functionalities_sl.docx

Funkcionalnosti orodja IUCLID

Stran | 55

4. Če odznačite entiteto s plošče na zgornji levi strani, se bo ta izključila iz Dossier
(Dokumentacije). Entitete, iz katere se ustvari Dossier (Dokumentacija), ni mogoče izključiti.
Zato je v zgornjem primeru polje za označevanje za Substance (Snov) sive barve.
5. V drevesnem pogledu entitet na zgornji srednji plošči lahko nekatere oddelke izključite, če
odznačite njihova polja, nekaterih pa ne Razlog je ta, da IUCLID uporablja pravila, za katera so
oddelki obvezni, v skladu z vrsto Dossier (Dokumentacije), izbrane v 1. koraku čarovnika.
Obveznih oddelkov ni mogoče izključiti. Prikazani primeri vključujejo dokumente v obvezne in
neobvezne oddelke. Oddelek, iz katerega je bil dokument izključen, je prikazan v drevesu z
drugačno ikono za vozlišče, kot je prikazano spodaj.
Slika 52: Razdelek z izključenimi dokumenti pri ustvarjanju Dokumentacije

6. V zgornjem srednjem podoknu je navedena vrsta Dossier (Dokumentacije).
7. V spodnjem podoknu je prikazan pričakovani končni rezultat glede tega, kaj bo vsebovala
Dossier (Dokumentacija).
8. Vsebina vsakega podokna se lahko filtrira z vnosom besedila v polje poleg ikone v obliki lijaka.
9. Velikost podokna lahko spremenite tako, da s kazalcem lebdite nad mejo podokna, dokler se
ne prikaže puščica z dvema glavama, nato jo kliknete in povlečete.
Če se izloči entiteta, ki je pomembna za ustvarjanje Dossier (Dokumentacije),se prikaže opozorilo
v obliki, kot je prikazano spodaj.
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Slika 53: Sporočilo o napaki glede izključitve pomembne entitete iz Dokumentacije

Ko izključite vse potrebne dokumente, pojdite na naslednji korak čarovnika, kjer se vnašajo
administrativni podatki. Te informacije se vnesejo v glavo Dossier (Dokumentacije). Vse vrste
Dossier (Dokumentacije) imajo polji Public name (Javno ime) in Submission remark (Opomba o
predložitvi). Polje Public name (Javno ime) je izbirno polje v glavi Dossier (Dokumentacije). Glede
vrednosti, ki naj bi se vnesle, glejte navodila za določeni predpis. Če polje vsebuje napačno
vrednost, se obarva rožnato in v nogi na strani čarovnika se prikaže pomoč za to težavo. Ko ste
vnesli vse pravilne podatke, dokončajte čarovnika. Če je bila Dossier (Dokumentacija) pravilno
ustvarjena, se prikaže naslednje sporočilo.
Slika 54: Dokumentacija je bila uspešno ustvarjena

Kliknite gumb Yes (Da) in preverite, ali je bila Dossier (Dokumentacija) ustvarjena v skladu s
pričakovanji.

7.2. Struktura Dokumentacije
Dossier (Dokumentacija) je entiteta, ki vsebuje kopijo podatkov iz Substance (Snovi) ali
Mixture/Product (Zmesi/Proizvoda), namenjeno samo za branje, ter informacije o glavi, v nekaterih
primerih pa tudi informacije o kategoriji. Ko se odpre Dokumentacija s seznama rezultatov iskanja
v podoknu Navigation (Krmarjenje), se pojavi zavihek z imenom Components (Sestavine). Pod tem
zavihkom je drevesni pogled entitet v Dossier (Dokumentaciji). Kopija entitete v Dossier
(Dokumentaciji) ima obliko ključavnice, položene na svojo ikono, s čimer se označi, da je
namenjena samo za branje. Izvorna entiteta je še vedno dostopna, vendar pa med njo in kopijo v
Dossier (Dokumentaciji) ni povezave. Drevesni pogled se privzeto popolnoma skrči, da prikazuje
samo Substance (Snov) ali Mixture/Product (Zmes/Proizvod), iz katerega je bila ustvarjena Dossier
(Dokumentacija), in Legal entity (Pravno osebo), ki je bila med ustvarjanjem Dossier
(Dokumentacije) priložena k User (Uporabniku). Ta pravna oseba opredeljuje lastništvo Dossier
(Dokumentacije). Na desni strani podokna Data (Podatki) je prikazana glava Dossier
(Dokumentacije). Primer na spodnji sliki prikazuje, kam v glavi Dossier (Dokumentacije) so
uvrščene entitete z najvišje ravni Dossier (Dokumentacije). Preverite, ali so informacije, vnesene v
čarovnika za ustvarjanje Dossier (Dokumentacije) v glavi Dossier (Dokumentacije) pravilno
prikazane.
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Slika 55: Entitete z najvišje ravni v zavihku za sestavine in v glavi Dokumentacije

Drevesni pogled se lahko razširi, da se prikažejo entitete, ki so v Dossier (Dokumentaciji). Če
odprete entiteto v drevesnem pogledu, se prikaže v podoknu Data (Podatki). Da bi se vrnili v glavo
Dossier (Dokumentacije), odprite v drevesnem pogledu vozlišče na najvišji ravni, kot je prikazano
spodaj.
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Slika 56: Prikaz glave Dokumentacije

Če odprete entiteto Substance (Snov), se prikaže njeno TOC v novem zavihku. TOC za Substance
(Snov) se lahko prebrska na običajen način, v načinu samo za branje.

iuclid_functionalities_sl.docx

Funkcionalnosti orodja IUCLID

Stran | 59

Slika 57: Ogled snovi v Dokumentaciji

7.3. Izvozi Dokumentacijo
Če je Dossier (Dokumentacija) namenjena za predložitev regulativnemu organu, jo je treba najprej
izvoziti. Če želite izvoziti eno Dossier (Dokumentacijo) v datoteko, kliknite z desnim gumbom miške
na zapis te datoteke v rezultatih iskanja v podoknu Navigation (Krmarjenje). Zažene se preprost
čarovnik, ki omogoča določitev ciljne datoteke.
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Slika 58: Izvozi Dokumentacijo

8. Pravna oseba
Legal entity (Pravna oseba) je entiteta, ki se uporablja za označevanje pravnega lastništva drugih
entitet. Lahko je povezana z različnimi entitetami, kot je Substance (Snov). User (Uporabnik) lahko
ustvari povezavo med entiteto in katero koli Legal entities (Pravno osebo), do katere ima dostop, in
ne le do tiste, ki je trenutno aktivna. Trenutno aktivna pravna oseba je navedena na desni strani
spodnje orodne vrstice z meniji. Če ima User (Uporabnik) več kot eno Legal entity (Pravno osebo),
s katero je povezan, je pokazatelj trenutno aktivne Legal entity (Pravne osebe) spustni meni, s
katerega je mogoče izbrati katere koli Legal entities (Pravne osebe) User's (Uporabnika).
Podokno s podatki za Legal entity (Pravno osebo) vsebuje naslednje štiri zavihke, kot kaže spodnji
primer.
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Slika 59: Okno s podatki za Pravno osebo

8.1. Splošne informacije
Vnese se ime Legal entity (Pravne osebe), ostala polja pa niso obvezna. Če se poskuša ustvariti
Legal entity (Pravna oseba) z imenom, ki že obstaja v zbirki podatkov, se prikaže opozorilo. Če se
opozorilo opusti, se ustvari Legal entity (Pravna oseba) z imenom, ki pa ima edinstven UUID.
Vrsta pravne osebe in druga imena služijo v informativne namene. Lahko se postavijo zastavice za
other names (druga imena).

8.2. Identifikatorji
Identifikatorji lahko beležijo vrsto Legal entity (Pravne osebe), Regulatory programme
(Regulativnega programa) in Other IT system (Drugega sistema IT). Vsaka vrsta vsebuje meni, s
katerega je mogoče izbrati ustrezne podvrste identifikatorja. Legal entity (Pravna oseba) ima na
primer možnost za številko DUNS. Za vsakega identifikatorja se lahko nastavi zastavica.

8.3. Podatki za stik
Lahko se določi naslov za stik Legal entity (Pravne osebe) in ustvari povezava do entitete Contact
(Stik).
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8.4. Lokacije
Prikazuje seznam Legal entity sites (Lokacij pravne osebe), ki so bile povezane s Legal entity
(Pravno osebo). Povezava je ustvarjena iz Legal entity site (Lokacije pravne osebe). S klikom na
zapis na seznamu se odpre okno s podatki za to Legal entity site (Lokacijo pravne osebe).

9. Lokacija pravne osebe
Legal entity site (Lokacija pravne osebe) je entiteta, ki se uporablja za povezovanje Legal entity
(Pravne osebe) in njenih povezanih entitet s fizično lokacijo. To ima lahko pomembne pravne
posledice, zlasti, če je udeležena država. Legal entity site (Lokacija pravne osebe) mora imeti ime
in mora biti povezana s Legal entity (Pravno osebo). Če želite ustvariti povezavo do Legal entity
(Pravne osebe), kliknite na ikono povezave
v polju Legal entity owner (Lastnik pravne osebe),
izberite Legal entity (Pravno osebo)in kliknite Assign (Dodeli).
Z isto Legal entity (Pravno osebo) je lahko povezanih več Legal entity site (Lokacij pravne osebe).
Lahko se dodajo naslov za stik in identifikatorji IT. Neobvezno se lahko postavi zastavica, ki se
nanaša na celotno Legal entity site (Lokacijo pravne osebe).

10. Referenčna snov
Reference substance (Referenčna snov) je entiteta, ki se uporablja za opredelitev posebne
molekulske strukture ali ozkega razpona molekulskih struktur tako, da se lahko opredelitev
ponovno uporabi. Entiteta Reference substance (Referenčna snov) vsebuje kemijske identifikatorje
in strukturne informacije. Na primer, značilno razmerje med Reference substance (Referenčno
snovjo) in številko ES je ena na ena. Kadar je treba določiti kemijsko identiteto, se je mogoče
sklicevati na eno Reference substance (Referenčno snov) z več entitetami, na primer v
komponenti Substance (Snovi). Uporaba Reference substances (Referenčnih snovi) je učinkovita,
ker se nekatere kemične snovi pogosto pojavljajo v več Substances (Snoveh) in Mixture/products
(Zmeseh/Proizvodih). Poleg tega se lahko Reference substances (Referenčne snovi) delijo in
izmenjujejo med instancami in uporabniki programa IUCLID. Zbirko entitet Reference substance
(Referenčna snov) je mogoče brezplačno prenesti s spletišča na strani IUCLID 6, oddelek Support
/ Get Reference Substances (Podpora / Referenčne snovi). Če zahtevana Reference substance
(Referenčna snov) na spletišču ni na voljo, oziroma če vam to bolj ustreza, lahko ustvarite
Reference substance (Referenčno snov) v programu IUCLID.

10.1. Popis
Reference substance (Referenčna snov) mora imeti določeno vsaj ime. Ime je pogosto enako kot
vnos v popis, na primer popis ES, ni pa nujno. Za povezavo Reference substance (Referenčne
snovi) z vnosom v popisu kliknite na ikono povezave
v polju inventory (popis), poiščite in nato
izberite vnos ter kliknite Assign (Dodeli). Ikona v obliki puščice poleg ikone povezave vodi do
zapisa o vnosu popisa. Potem, ko ste kliknili puščico, se lahko vrnete k Reference substance
(Referenčni snovi) s klikom na gumb back (nazaj). Simbol s križcem odstrani povezavo. To lahko
uporabite, kadar se želite povezati z drugim vnosom popisa.
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Če do popisa ni povezave, se lahko v polju No inventory information available (Informacije o
popisu niso na voljo) navedeta razlog in obrazložitev.

10.2. Informacije o referenčni snovi
Reference substance information (Informacije o referenčni snovi) je zbirka polj, ki vsebujejo
identifikatorje za Reference substance (Referenčno snov) in ustrezne snovi. Sem se vnašajo
identifikatorji poleg povezav do popisa. V polju identifiers of related substances (identifikatorji
povezanih snovi) se lahko ustvari blok za povezano snov. V bloku je polje Relation (Razmerje),
kjer se lahko opiše razmerje.
Ena zastavica se lahko uporabi za vse Reference substance information (Informacije o referenčni
snovi), na primer za zaupnost.

10.3. Podatki o molekulski sestavi in strukturi
V polje Molecular and structural information (Podatki o molekulski sestavi in strukturi) vnesite
molekulsko formulo in molekulsko maso ter naložite sliko, ki prikazuje strukturo, v obliki JPEG, GIF
ali PNG. Polje molecular formula (molekulska formula) sprejema besedilo, ne sprejema pa
podpisanih znakov. Etan se na primer zapiše C2H4.
Ena zastavica se lahko uporabi za vse Molecular and structural information (Podatke o molekulski
sestavi in strukturi), na primer za zaupnost.

11. Stiki
Contact (Stik) je entiteta, ki beleži kontaktne podatke za določeno osebo. Lahko se uporabi tudi za
beleženje podatkov, kot je vloga osebe v procesu, na primer, pristojna oseba, ki je odgovorna za
varnostni list (VL). Lahko se ustvarijo povezave od različnih entitet do Contact (Stika), na primer od
Legal entity (Pravne osebe).
Z uporabo Contacts (Stikov) odpade potreba po ponovnem vnašanju podatkov, kadar je določena
oseba udeležena v številnih procesih in Substances (Snoveh). Vrste vgrajenih stikov so competent
person responsible for the SDS (pristojna oseba, odgovorna za VL), emergency contact (stik za
nujne primere), substance manager (upravljavec snovi) in toxicologist (toksikolog).

12. Kemijski popisi
Chemical inventories (Kemijski popisi) se uporabljajo zaradi dostopa v programu IUCLID do
popisov informacij o kemijski identiteti, ki izvirajo izven programa IUCLID. Reference substance
(Referenčna snov) se lahko poveže z vnosom v Chemical inventory (Kemijski popis), s čimer se
zagotovijo informacije o kemijski identiteti v standardni obliki.
S programom IUCLID 6 se dobavi popis ES. Popis ES vsebuje kemijske identifikatorje, kot so
številke ES, številke CAS in molekulske formule. Vrednost stanja polja je active (aktivno) za
vse vnose. S klikom na ikono za Chemical inventories (Kemijske popise) na domači strani
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programa IUCLID se odpre okno za krmarjenje in poskuša se prikazati celoten popis ES. Ker pa je
zapisov več kot 500, ni mogoče prikazati vseh naenkrat.
Chemical inventories (Kemijskih popisov) ni mogoče ustvariti znotraj programa IUCLID, lahko pa
se uvozijo in so potem v obliki, ki je primerna samo za branje.

13. Sklic na literaturo
Literature reference (Sklic na literaturo) je entiteta, ki prepozna določeni dokument, ki vsebuje
informacije o Substance (Snovi) ali Mixture/Product (Zmesi/Proizvodu). Naslov je edino obvezno
polje, druga polja pa omogočajo bralcu poiskati dokument zunaj programa IUCLID. Do Literature
reference (Sklica na literaturo) se lahko ustvari povezava od zapisa o študiji končne točke v
usklajeni predlogi. Povezava se ustvari s polja data source (vir podatkov).
Tako kot vse entitete ima tudi vsak Literature reference (Sklic na literaturo) edinstven UUID, ki je
prikazan v podoknu z informacijami. To omogoča neposredno iskanje entitete z uporabo funkcije
Search by UUID (Išči po UUID).

14. Materiali za testiranje
Test materials (Materiali za testiranje) je entiteta, ki se uporablja za opisovanje materiala, na
katerem je bil opravljen fizikalni preskus. Do entitete Test material (Material za testiranje) se lahko
ustvari povezava iz zapisa o študiji končne točke. Primer je v opisan v nadaljevanju.
Slika 60: Entiteta Material za testiranje, na katero se sklicuje iz zapisa o študiji končne točke

Entiteta Test material (Material za testiranje) obsega sestavo, ki je podobna tisti, ki se uporablja za
Substance (Snov), opis fizikalne oblike in nekatere druge informacije, ki se lahko štejejo za
zaupne, kot je serijska številka.
Sestava ima lahko sestavine vrste constituent (komponenta), impurity (nečistota) ali additive
(dodatek). Sestavine so prikazane v preglednici, ki se lahko uredi na običajen način. Vsaka
sestavina se poveže z Reference substance (Referenčno snovjo) in določi se ji območje
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koncentracije. Da bi ustvarili povezavo do Reference substance (Referenčne snovi), kliknite na
ikono povezave
v polju Reference substance (Referenčna snov), poiščite in nato izberite
Reference substance (Referenčno snov) ter kliknite Assign (Dodeli). Iskalno okno omogoča tudi
ustvarjanje nove Reference substance (Referenčne snovi). Če kliknete gumb New (Nov), da bi
ustvarili Reference substance (Referenčno snov), se morate potem, ko jo ustvarite, vrniti k Test
materials (Materialu za testiranje) in sestavino sestave ustvariti ponovno od začetka. Možnost Go
to link target (Pojdi na cilj povezave) odpre Reference substance (Referenčno snov) sestavine, ki
ste jo izbrali v preglednici.
Polje Composition / purity: other information (Sestava / čistota: druge informacije) je namenjeno za
zapisovanje kakovostnejših informacij o čistoti. Polje Test material form (Oblika materiala za
testiranje) je namenjeno zapisovanju informacij o fizikalnem stanju in lastnostih materiala,
uporabljenega v preskusu. Na koncu sta dve polji za prosto besedilo, kamor se lahko doda več
podatkov. Predlogi za vnos so v predlogah za prosto besedilo. Predloga za prosto besedilo se
odpre s klikom na ikono s črko A in puščico v spodnjem desnem kotu . Za kopiranje besedila iz
predloge v polje kliknite gumb Insert (Vstavi). Ko ste shranili Test materials (Materiale za
testiranje), nekaj sekund opazujte območje za sporočila nad podoknom za krmarjenje, da se opravi
preverjanje podatkov. Če se najde napaka v podatkih, se bo prikazalo informacijsko sporočilo. Na
primer sporočilo „Koncentracija: Vsaj ena od nastavitev ni določena“. Preverite sestavine sestave.

15. Upravljanje uporabnikov
User management (Upravljanje uporabnikov) zagotavlja sredstvo za nadzor dostopa do podatkov
in funkcij v programu IUCLID 6. Če deluje IUCLID 6 na strežniku, User management (Upravljanje
uporabnikov) omogoča, da več različnih oseb hkrati dostopa do ene zbirke podatkov v programu
IUCLID 6, vsaka s svojim osebnim dostopom. To na primer omogoča velikim organizacijam, da
centralizirajo vse svoje podatke v eni zbirki podatkov in zagotovijo dostop, ki je prilagojen
varnostnim in funkcionalnim potrebam organizacije.
Če deluje IUCLID 6 kot namizni program, do katerega lahko naenkrat dostopa le ena oseba,
dostopa mogoče sploh ne bo treba omejiti. Zato se namizna različica programa IUCLID 6 dostavi s
funkcijo User management disabled (Upravljanje uporabnikov onemogočeno). Ko zaženete
IUCLID 6, se okno za prijavo ne prikaže, ker se prijava opravi samodejno v privzetega User
(Uporabnika). Funkcije, ki so povezane z entiteto User management (Upravljanje uporabnikov), so
onemogočene. Vendar pa je funkcijo User management (Upravljanje uporabnikov) mogoče vklopiti
in izklopiti prek menija, File / System administration (Datoteka / Skrbništvo sistema). Ko se podatki
selijo iz programa IUCLID 5 v IUCLID 6, če zbirka podatkov IUCLID 5 vsebuje User (Uporabnika),
ki ni SuperUser, je funkcija User management (Upravljanje uporabnikov) v programu IUCLID 6
vključena. To se stori ob predpostavki, da se zahteva večuporabniška namestitev. V nasprotnem
primeru se lahko User management (Upravljanje uporabnikov) izklopi prek menija, File / System
administration (Datoteka / Skrbništvo sistema).
Funkcija User management (Upravljanje uporabnikov) vsebuje kot privzeto le vrsti entitete User
(Uporabnik) in Role (Vloga). Vklop varnosti na osnovi instance (IBS) zagotavlja dodatno vrsto
entitete Group (Skupina), z njo pa ustrezna pojma ownership (lastništvo) in sharing (izmenjava).
Pregled IBS je v oddelku 15.3 Varnost na osnovi instance (IBS) (Varnost na podlagi instance
(IBS)).
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Do funkcije User management (Upravljanje uporabnikov) se dostopa iz menija „Datoteka“ ali s
plošče na domači strani. S klikom z desnim gumbom miške na ploščo domače strani se odprejo
enake funkcije, kot so v meniju „Datoteka“.

15.1. Uporabnik
User (Uporabnik) je entiteta v programu IUCLID 6, ki povezuje dejanja, ki se izvajajo v IUCLID 6, s
posamezno osebo ali osebami, ki uporabljajo programsko opremo. User (Uporabnik) ima podatke
za potrditev verodostojnosti v obliki uporabniškega imena in gesla, ki ga mora vnesti, da pridobi
dostop do User (Uporabnika). Namen Users (Uporabnikov) je, da se zagotovi različnim osebam
različne ravni dostopa do podatkov in funkcij. Omogoča tudi vodenje zapisa o tem, kdo je kaj storil
in kdaj je to storil.
Uporabniško ime nedvomno prepozna User (Uporabnika) v vmesniku. Običajno je razmerje med
osebo, ki uporablja program IUCLID 6, in User (Uporabnikom), ena proti ena, in v tem primeru le
ena oseba pozna podatke za potrditev verodostojnosti vsakega User (Uporabnika). Namizna vrsta
namestitve IUCLID 6 omogoča, da je lahko prijavljen le en uporabnik naenkrat, uporabniki pa se
morajo prijaviti z istega računalnika, na katerem je nameščen program IUCLID 6. V primeru
strežniške namestitve programa IUCLID 6 je lahko prijavljenih več uporabnikov naenkrat in ni
nujno, da je IUCLID 6 nameščen na računalniku, na katerem so prijavljene osebe, ki imajo dostop
do programske opreme.
Ko User (Uporabnik) ustvari ali uvozi dokument, samodejno pridobi lastništvo nad dokumentom.
Dostop drugih Users (Uporabnikov) do dokumenta je odvisen od nastavitve sistema. Lastništvo se
lahko prenaša med Users (Uporabniki), medtem ko je lahko dokument naenkrat v lasti enega
samega User (Uporabnika). Pomembna funkcija User (Uporabnika) je določanje pravnega
lastništva podatkov prek Legal entity (Pravne osebe). Na primer, pri ustvarjanju Dossier
(Dokumentacije) je lastništvo Dossier (Dokumentacije) določeno s Legal entity (Pravno osebo), ki
je bila takrat izbrana za User (Uporabnika). User (Uporabnik) ima lahko priloženih več Legal entity
(Pravnih oseb), vendar pa lahko deluje le v imenu ene Legal entity (Pravne osebe) naenkrat.
Dostop User (Uporabnika) do funkcij in podatkov v programu IUCLID 6 se nadzoruje prek Roles
(Vlog), če je vklopljena varnost na osnovi instance, pa prek Groups (Skupin), kot je opisano v
oddelkih v nadaljevanju.
Če je program IUCLID 6 nameščen v večuporabniškem okolju, je običajna praksa, da dobi vsaka
oseba, ki uporablja programsko opremo, dostop do svojega User (Uporabnika) ter ga prek Roles
(Vlog) in Groups (Skupin) prilagodi individualnim potrebam.

15.1.1. Uporabniki, ki se dobavijo s programom IUCLID 6
Sveža namestitev IUCLID 6 je povezana z dvema že ustvarjenima uporabnikoma, SuperUser in
FullAccess (Polni dostop).

15.1.1.1. SuperUser
Privzeto geslo uporabnika SuperUser je root, ki pa se lahko spremeni med nameščanjem namizne
vrste namestitve s pomočjo namestitvenega programa. Ko se prvič prijavite, je priporočljivo
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zamenjati privzeto geslo. SuperUser ima popoln dostop do funkcij programa IUCLID 6 in podatkov
v tem programu.

15.1.1.2. FullAccess (Polni dostop)
Uporabnik z imenom FullAccess (Polni dostop) ima polni dostop do dokumentov v zbirki podatkov
IUCLID 6, nima pa dostopa do skrbniških funkcij, kot je User management (Upravljanje
uporabnikov). Če se želite prijaviti kot takšen User (Uporabnik), morate najprej nastaviti njegovo
geslo. To lahko stori SuperUser.

15.1.2. Upravljanje uporabnikov
FunkcijoUser management (Upravljanje uporabnikov) lahko opravlja User (Uporabnik), ki ima
pravice, ki mu jih zagotavlja vgrajena Role (Vloga) User Manager (Upravljavca uporabnikov).
Upravljavci uporabnikov lahko vidijo le Users (Uporabnike), ki so jih ustvarili sami ali so bili v
hierarhiji Users (Uporabnikov) ustvarjeni neposredno pod njimi. Analogija je enaka kot pri staršu in
otroku, pri čemer ima upravljavec uporabnikov pogled po generacijah navzdol, ne pa počez do
drugih družin. Spodaj je prikazan primer vmesnika za funkcijo User management (Upravljanje
uporabnikov). Opozarjamo, da obstaja v tem primeru zavihek za Group (Skupino), kar pomeni, da
je vklopljena varnost na osnovi instance. Pregled IBS je v oddelku 15.3 Varnost na osnovi instance
(IBS) (Varnost na podlagi instance (IBS)).

iuclid_functionalities_sl.docx

Funkcionalnosti orodja IUCLID

Stran | 68

Slika 61: Upravljanje uporabnikov

15.1.2.1. Preferences (Nastavitve)
Username (Uporabniško ime) opredeljuje User (Uporabnika) v sistemu, zato ga je treba skrbno
izbrati. Osebe, ki se prijavijo v program IUCLID 6, ga vnesejo skupaj z geslom, da dokažejo, da
imajo pravico dostopa do User (Uporabnika). Nastavitve za last name (priimek) in first name (ime)
služijo le za interno prepoznavo. Naslov elektronske pošte se lahko uporabi v informativne namene
in, če je primerno, v funkciji, ki omogoča ponovno nastavitev gesla. V informativne namene se
lahko entiteta vrste Contact (Stik) priloži k User (Uporabniku).

15.1.2.2. Password management (Upravljanje gesel)
Password (Geslo) se uporablja v kombinaciji z username (uporabniškim imenom) zaradi potrditve
verodostojnosti osebe ob prijavi v User (Uporabnika). Program IUCLID 6 vsebuje funkcijo, ki
zagotavlja, da nastavitve gesla izpolnjujejo najnižja varnostna merila. Pravila se nastavijo v meniju
File / System administrative tools / Security policy (Datoteka / Sistemska skrbniška orodja /
Varnostna politika). Lahko si jih ogledate s klikom na ikono informacij na zgornji desni strani
podokna za password management (upravljanje gesel), kot je prikazano na spodnjem primeru.
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Slika 62: Upravljanje gesel

Legenda za Slika 62:
1. Samodejno ustvari geslo.
2. Preglej varnostna pravila za gesla.
Če je geslo, ki ste ga vnesli, prešibko, se ob poskusu shranjevanja prikaže sporočilo o napaki, v
katerem je navedeno, kaj mora vsebovati. Privzete nastavitve na primer zahtevajo, da geslo
vsebuje najmanj 5 znakov ter da je med temi vsaj ena velika črka in ena številka. S pomočjo
varnostne politike se lahko uporabniki prisilijo, da svoja gesla redno spreminjajo. Dolžina obdobja
se nastavi v naslednjem polju:
File / System administration Security policy / Force users to change their password after X days
(Datoteka / Varnostna politika skrbništva sistema / Prisili uporabnike, da spremenijo geslo čez X
dni).
Politika za uporabnika SuperUser je enaka politiki za vse Users (Uporabnike).
Funkcija Generate (Ustvari)
samodejno ustvari geslo, ki je v skladu z varnostno politiko.
Nastavitev za geslo se prekopira v polja na strežniku in v odložišče operacijskega sistema, na
katerem deluje IUCLID 6. Poleg tega se nastavitev prikaže v pojavnem informacijskem sporočilu.
Če je geslo začasno, bo upravljavec uporabnikov verjetno želel uporabnika prisiliti, da ob naslednji
prijavi spremeni geslo. To stori tako, da označi polje Expire password upon next log in (Neveljavno
geslo ob naslednji prijavi).

15.1.2.3. Resources (Viri)
Ta zavihek se prikaže le, ko je vključena varnost na osnovi instance (IBS). Za opis IBS glejte
oddelek 15.3 Varnost na osnovi instance (IBS) (Varnost na osnovi instance (IBS)).
Možnosti pod tem zavihkom določajo privzete ravni za dostop in izmenjavo po vrstah entitet, po
Group (Skupini) in po dokumentu, ki ga je User (Uporabnik) ustvaril ali uvozil. Te nastavitve se
lahko ročno prepišejo za vsak dokument posebej ali med uvažanjem.
S klikom na puščico, ki kaže navzdol, se odpre seznam vseh Groups (Skupin), katerim pripada
User (Uporabnik), vključno s Common (Skupno). Dostop za skupino nastavite tako, da kliknete
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nanjo in s spustnega menija izberete eno od naslednjih možnosti: no value (brez nastavitve),
read (branje), read/write (branje/pisanje), read/write/delete (branje/pisanje/brisanje).
Na primer, če je nastavitev za Mixtures (Zmesi) read/write/delete (branje/pisanje/brisanje) za
Group (Skupino), ki se imenuje skupina 1, lahko ta Group (Skupina) kot privzeto bere, piše in briše
vse entitete Mixtures (Zmesi), ki jih je ustvaril User (Uporabnik). Na spodnji sliki je prikazana
takšna izbira.
Slika 63: Viri za Uporabnika

15.1.2.4. Administration (Skrbništvo)
Določene so različne lastnosti User (Uporabnika), ki vplivajo na dostop do podatkov, funkcij in
samega User (Uporabnika).
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Splošno

Locked (Zaklenjeno) pomeni, da je bilo preseženo največje število poskusov prijave v entiteto
Uporabnik. Vrednost omejitve je določena v meniju File / Administrative tools / Administration /
Security policy (Datoteka / Skrbniška orodja / Skrbništvo / Varnostna politika). Privzeta vrednost je
tri. User (Uporabnika) odklenete tako, da odznačite polje. Sprememba začne veljati takoj, ko je
shranjena.
Funkcija Suspended (Začasno prekinjeno) se lahko uporablja kot ročni način preprečevanja
dostopa do User (Uporabnika), ne glede na razlog. Če je polje označeno, se ne more nihče prijaviti
v User (Uporabnika). Začasno odložitev prekličete tako, da odznačite polje. Sprememba začne
veljati takoj, ko je shranjena.
Expired (Zapadlo) pomeni, da se ni nihče prijavil v User (Uporabnika) za število dni, kot je
določeno v polju File / Administrative tools / Administration / Security policy / Automatic expiry of
unused accounts after x days (Datoteka / Skrbniška orodja / Skrbništvo / Varnostna politika /
Neuporabljeni računi samodejno zapadejo čez x dni). Privzeta vrednost je šestdeset. Zapadlost
prekličete tako, da odznačite polje. Sprememba začne veljati takoj, ko je shranjena.
Last log in date (Datum zadnje prijave) navaja, kdaj se je User (Uporabnik) zadnjič prijavil.
Last log in location (Lokacija zadnje prijave) navaja naslov IP računalnika, iz katerega se je User
(Uporabnik) nazadnje prijavil. Za namizno namestitev bo to vrednost za lokalnega gostitelja
(127.0.0.1).
Polje Remarks (Pripombe) je polje za prosto besedilo, ki omogoča upravljavcu uporabnikov
izdelavo zapiskov o User (Uporabniku). Vsebuje lahko do 32 768 znakov.
15.1.2.4.2.

Vloga

To polje se uporablja za določanje Roles (Vlog) User (Uporabnika). User (Uporabnik) mora imeti
vsaj eno Role (Vlogo). Nov uporabnik dobi kot privzeto vgrajeno Role (Vlogo) s funkcijo Read-only
(Samo za branje). Vgrajene vloge so opisane v oddelku Roles (Vloge). Če ima User (Uporabnik)
več kot eno Role (Vlogo), se dodeljene pravice dodajo. Na primer, če ima User (Uporabnik) Role
(Vlogo), ki za določeno entiteto dovoljuje le branje, in drugo Role (Vlogo), ki dovoljuje brisanje za
isto entiteto, lahko User (Uporabnik) izbriše to vrsto entitete.
15.1.2.4.3.

Skupina

Ta zavihek se prikaže le, ko je vključena varnost na osnovi instance (IBS). Za opis IBS glejte
oddelek 15.3 Varnost na osnovi instance (IBS) (Varnost na osnovi instance (IBS)).
To polje se uporablja za dodajanje in odstranjevanje User (Uporabnika) iz Groups (Skupin). To
lahko naredite tudi s pomočjo Group manager (Upravitelja skupine) prek zavihka Group (Skupina).
Možno je, da User (Uporabnik) ni v nobeni Groups (Skupini). Za več informacij o Group
(Skupini)glejte oddelek Varnost na osnovi instance.
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Pravna oseba

K User (Uporabniku) mora biti priložena vsaj ena Legal entity (Pravna oseba). Legal entity (Pravna
oseba) se lahko ustvari v programu IUCLID 6 ali se uvozi. Legal entity (Pravna oseba) je že
vgrajena v program IUCLID 6 in se imenuje Predefined Legal entity (Vnaprej določena pravna
oseba). Uporabnikom naj bi pomagala začeti z uporabo programa, za regulativne namene pa se
priporoča, da uporabljate entiteto, ki ustreza vašim potrebam.
Upravljavec uporabnikov lahko vidi in Users (Uporabnikom) dodeli le Legal entities (Pravne osebe),
ki so priložene k njihovemu lastnemu User (Uporabniku). Zato je mogoče, da je k User
(Uporabniku) priložena Legal entity (Pravna oseba), ki je določeni upravljavec v zapisu User
(Uporabnika) ne more videti.

15.1.2.5. Export users (Izvozi uporabnike)
Podatki o vseh Users (Uporabnikih) se shranijo v eno besedilno datoteko. Izvožena datoteka se
lahko uvozi v kateri koli sistem IUCLID 6. To omogoča Users (Uporabnikom) premikanje med
dvema različnima instancama programa IUCLID 6.
Ta funkcija je dostopna iz glavnega menija File / User management (Datoteka / Upravljanje
uporabnikov). Odpre se pojavno okno, ki prikazuje številko Users (Uporabnikov), ki namenjenih za
izvoz, kot je prikazano spodaj:
Slika 64: Pojavno okno za funkcijo Izvozi uporabnike

Kliknite gumb finish (dokončaj), da se začne izvoz. Izvoz se izvaja kot opravilo v ozadju. Ikona za
opravila v ozadju bo začela utripati v spodnjem desnem delu vmesnika. S klikom na ikono se odpre
seznam opravil, kot je prikazano spodaj:
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Slika 65: Odpri seznam opravil v ozadju

Slika 66: Seznam opravil v ozadju

Zadnje opravilo je prikazano na vrhu seznama. Ko je opravilo zaključeno, se pojavi pod vrstico
napredka izjava o tem, ali je bilo uspešno ali ne. Če je bil izvoz uspešen, dvakrat kliknite na vrstico
napredka, da se odpre okno, od koder lahko datoteko prenesete, kot je prikazano spodaj. V
povzetku je navedeno, kaj se je dogajalo med izvajanjem opravila.
Slika 67: Povzetek uspešnega izvoza

Če izvažanje ni delovalo, bi se moralo v delu [2] povzetka prikazati informativno sporočilo z
razlogom za nedelovanje.
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Izvožena datoteka je datoteka z golim besedilom. Končnica datoteke je .csv zaradi lažje uporabe s
pregledniškimi programi, kot je Microsoft Excel. V eni vrstici je naveden en User (Uporabnik). Polja
so med seboj ločena s podpičjem „;“, vrednosti pa so obkrožene z dvojnimi narekovaji. Prvo polje
vsebuje glave. Polja so opisana v naslednji preglednici. Polja, označena z zvezdico *, morajo
vsebovati vrednost. SuperUser se ne izvaža.
Preglednica 2:

Polja v besedilni datoteki za funkcijo Uvozi uporabnike

Glava

Opis

Username*
Vrednost se uporablja za določanje uporabnika, h kateremu se podatki
(Uporabniško uvažajo. Vrednost mora biti navedena v vsaki vrstici. Vrednost mora biti
ime)
edinstvena v zbirki podatkov.
Priimek*

Prosto besedilo z največ 255 znaki.

Ime*

Prosto besedilo z največ 255 znaki.

Suspended
(Začasno
prekinjeno)

Vrednost polja Suspended (Začasno prekinjeno). To se lahko uporablja za
prekinitev ali konec prekinitve obstoječih Users (Uporabnikov). [ da | 1 |
true | ne | 0 | false ]

Remarks
(Pripombe)

Prosto besedilo z največ 32 768 znaki.

Roles*
(Vloge)

Ime(-na) Role(s) (Vloge (Vlog)) uporabnika, ki je (so) dodeljena(-e) računu.
Vrednosti morajo biti v zbirki podatkov pred uvozom. Dovoljenih je več
vrednosti, ločenih med seboj s podpičjem „;“, celotno polje pa je označeno
z dvojnimi narekovaji.

LEO*
(Predmeti
pranih oseb)

Identifikator(-ji) UUID predmeta(-ov) pravne osebe, ki je (so) dodeljen(-i)
User (Uporabniku). Vrednosti morajo biti v zbirki podatkov pred uvozom.
Dovoljenih je več vrednosti, ločenih med seboj s podpičjem „;“, celotno
polje pa je označeno z dvojnimi narekovaji.

Groups*
(Skupine)

Ime(-na) Group(s) (Skupine (Skupin)) uporabnika, ki je (so) dodeljeno(-a)
računu. Vrednosti morajo biti v zbirki podatkov pred uvozom. Dovoljenih je
več vrednosti, ločenih med seboj s podpičjem „;“, celotno polje pa je
označeno z dvojnimi narekovaji.

Delete
(Izbriši)

Ob uvozu izbriši prejšnjega User (Uporabnika). [ da | 1 | true | ne | 0 | false
]

E-mail
(Elektronska
pošta)

Naslov elektronske pošte, povezane z User (Uporabnikom).

Contact
(Stik)

UUID Contact (Stika), dodeljen User (Uporabniku). Vrednosti morajo biti v
zbirki podatkov pred uvozom.

V nadaljevanju je naveden primer datoteke, ki vsebuje podatke za tri Users (Uporabnike).
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Username;Last name;First name;Suspended;Remarks;Roles;LEOs;Groups;Delete;Email;Contact
"admin";"Admin";"Anne";"No";"";"Read-only";"a4569f8e-a856-4520-82cc9e76e6a46347";"Common";"No";"";"";

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

15.1.2.6. Download empty users csv (Prenesi prazen csv uporabnika)
Namen te funkcije je, da zagotovi predlogo za množično ustvarjanje novih Users (Uporabnikov).
Predloga je besedilna datoteka, ki se izvozi iz programa IUCLID 6. Datoteka vsebuje le glave,
opisane v prejšnjem oddelku. Podatki o Users (Uporabnikih) se vnesejo v besedilno datoteko, ki se
nato uvozi, kot je opisano v naslednjem oddelku.
Ta funkcija je dostopna iz glavnega menija File / User management (Datoteka/Upravljanje
uporabnikov). Funkcija ne vključuje opravila v ozadju.

15.1.2.7. Import users (Uvozi uporabnike)
Podatki za Users (Uporabnike) se lahko uvozijo v program IUCLID 6 iz datoteke enake oblike, kot
je opisana v oddelku 15.1.2.5 Export users (Izvozi uporabnike) (Izvozi uporabnike). Če User
(Uporabnik) že obstaja, kar se ugotovi na podlagi nastavitve v polju username (uporabniško ime),
se podatki v programu IUCLID 6 prepišejo s podatki iz uvožene datoteke. Če User (Uporabnik) še
ne obstaja, se oblikuje s pomočjo podatkov iz datoteke. Z uporabo te funkcije se lahko z enim
samim dejanjem oblikuje več Users (Uporabnikov).
Ta funkcija je dostopna iz glavnega menija File / User management (Datoteka / Upravljanje
uporabnikov). Odpre se pojavno okno, od koder se lahko izbere datoteka za uvoz, kot je prikazano
spodaj.
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Slika 68: Pojavno okno za funkcijo Uvozi uporabnike

Kliknite gumb finish (dokončaj), da se začne uvoz. Uvoz se izvaja kot opravilo v ozadju. Ikona za
opravila v ozadju bo začela utripati v spodnjem desnem delu vmesnika. S klikom na okroglo ikono
se odpre seznam opravil, kot je prikazano spodaj:
Slika 69: Odpri seznam opravil v ozadju

Slika 70: Seznam opravil v ozadju

Zadnje opravilo je prikazano na vrhu seznama. Ko je opravilo zaključeno, se pojavi pod vrstico
napredka izjava o tem, ali je bilo uspešno ali ne. Če je opravilo uspelo, dvakrat kliknite na vrstico
napredka, da si ogledate povzetek o podatkih, ki so se uvozili.
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Slika 71: Primer povzetka uspešnega uvoza

V oddelkih 2, 3 in 4 zgoraj so navedena števila Users (Uporabnikov), na katere vpliva uvoz za vsak
različen možen proces.
Število [2] je število novo ustvarjenih Users (Uporabnikov).
Število [3] je število Users (Uporabnikov), ki so že obstajali pri namestitvi. Upoštevajo se tudi v
primeru, ko so vse vrednosti podatkov, ki so se na novo uvozili, enake obstoječim vrednostim.
Število [4] je število Users (Uporabnikov), ki so bili v celoti odstranjeni s tem, da je bila vrednost
polja Delete (Izbriši) nastavljena na 1, yes (da) ali true.
Po uspešnem uvozu se priporoča dvojno preverjanje rezultatov iz okna User management
(Upravljanje uporabnikov).
Če je v zapisu o opravilu v ozadju navedeno, da ni bilo uspešno, ugotovite razlog za neuspeh tako,
da dvakrat kliknete na vrstico napredka in si ogledate povzetek dogajanja. V delu [2] naj bi bilo
informativno sporočilo, ki pove, kaj se je zgodilo in zakaj, kot kaže spodnji primer:
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Slika 72: Primer povzetka neuspešnega uvoza

V spodnjem primeru pri namestitvi IUCLID 6 ni bilo mogoče najti enega od identifikatorjev (UUID)
za pravno osebo. Identifikator (UUID) je naveden in ga je zato mogoče primerjati z identifikatorjem
v namestitvi. Če se pojavi splošno sporočilo o napaki v zvezi z obliko datoteke, preverite datoteko
glede na obliko, opisano v oddelku 15.1.2.5 Export users (Izvozi uporabnike) (Izvozi uporabnike).
Če je prišlo do napak, se uvoz v celoti opusti, tako da nikoli ne pride do delnega uvoza podatkov o
User (Uporabniku). To je namerno, da ne bi prišlo do poškodbe občutljivih osebnih podatkov.

15.2. Vloga
Role (Vloga) je skupek dovoljenj, ki nadzorujejo dostop User (Uporabnika) do funkcij in podatkov v
programu IUCLID 6. User (Uporabnik) ima lahko hkrati več kot eno Role (Vlogo), zato se
dovoljenja v tem primeru dodajajo. Če ima na primer User (Uporabnik) dve Roles (Vlogi), od
katerih ena dovoljuje tiskanje, druga pa ne, User (Uporabnik) lahko dostopa do funkcije tiskanja.

15.2.1. Splošno
Role (Vloga) je ime Role (Vloge), ki se uporablja za njeno prepoznavanje v sistemu. Vsebuje lahko
do 255 znakov.
Role description (Opis vloge) je polje za prosto besedilo, ki omogoča dokumentiranje namena Role
(Vloge). Vsebuje lahko do 2 000 znakov.
Polje assigned users (dodeljeni uporabniki)vsebuje seznam Users (Uporabnikov), ki imajo izbrano
Role (Vlogo), in zagotavlja sredstvo za dodajanje Role (Vloge) k Users (Uporabnikom) prek
gumbov Add (Dodaj) in Remove (Odstrani). Dodeljevanje Roles (Vlog) k Users (Uporabnikom) je
mogoče izvajati tudi za posamezne User (Uporabnike) pod zavihkom Administration (Skrbništvo)
User (Uporabnika).
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15.2.2. Dovoljenja
Tu je opredeljena raven dostopa do funkcij, ki neposredno vplivajo na entitete.

15.2.2.1. Access to operations (Dostop do operacij)
Nadzor nad dostopom do funkcij Print (Tiskaj), Export (Izvozi) in Import (Uvozi) se določi globalno
za vse entitete s tem, da označite ustrezno polje.

15.2.2.2. Access to entities and inventories (Dostop do entitet in popisov)
Tu se lahko določi dostop po vrsti entitete, na primer za vse Mixtures (Zmesi). S klikom na polje se
odpre spustni meni z vrstami razpoložljivih dostopov: no access (ni dostopa), read (branje),
read/write (branje/pisanje), read/write/delete (branje/pisanje/brisanje).
Če se uporablja varnost na osnovi instance (IBS), se dostop dovoli tudi prek lastništva ali
sodelovanja v Group (Skupini).

15.2.2.3. System administration and configuration (Skrbništvo sistema in konfiguracija)
15.2.2.3.1.

Upravljanje vlog

Tu se lahko opredeli dostop do entitete Role (Vloga). S klikom na polje se odpre spustni meni z
vrstami razpoložljivih dostopov: no access (ni dostopa), read (branje), read/write
(branje/pisanje), read/write/delete (branje/pisanje/brisanje).

15.2.2.4. User management (Upravljanje uporabnikov)
Tu je opredeljena raven dostopa do funkcij, ki neposredno vplivajo na Users (Uporabnike).
15.2.2.4.1.

Upravljanje uporabnikov

Tu se lahko opredeli dostop do entitete User (Uporabnik). S klikom na polje se odpre spustni meni
z vrstami razpoložljivih dostopov: no access (ni dostopa), read (branje), read/write
(branje/pisanje), read/write/delete (branje/pisanje/brisanje).
15.2.2.4.2.

Dodeljevanje pravnih oseb uporabnikom

Ta pravica dovoljuje User (Uporabniku), da dodeli User (Uporabniku) Legal entity (Pravno osebo).
User (Uporabnik) lahko dodeli le Legal entities (Pravne osebe), ki so bile najprej dodeljene njemu.
Upoštevajte, da mora imeti User (Uporabnik)za dodeljevanje Legal entity (Pravne osebe) dostop
za pisanje do tega User (Uporabnika).
15.2.2.4.3.

Dodeljevanje vlog uporabnikom

Ta pravica dovoljuje dodajanje Roles (Vlog) k Users (Uporabnikom).
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Odstranjevanje vlog z uporabnikov

Ta pravica dovoljuje odstranjevanje Roles (Vlog) z Users (Uporabnikov).

15.2.2.5. IBS management (Upravljanje IBS)
Ta polja se prikažejo le, ko je vključena varnost na osnovi instance (IBS).
15.2.2.5.1.

Upravljanje skupin

Tu se lahko opredeli dostop do entitete Group (Skupina). S klikom na polje se odpre spustni meni z
vrstami razpoložljivih dostopov: no access (ni dostopa), read (branje), read/write
(branje/pisanje), read/write/delete (branje/pisanje/brisanje).
15.2.2.5.2.

Dodeljevanje uporabnikov v skupine

Ta pravica dovoljuje spremembo članstva v Group (Skupini).
15.2.2.5.3.

Upravljanje zasebnih skupin

Ta pravica dovoljuje spremembo lastništva dokumenta.

15.2.3. Dostop do podatkov
Tu je mogoče nadzorovati dostop do podatkov v Substances (Snoveh) na ravni oddelka. Oddelki
so prikazani v privzeti drevesni strukturi. Pravice dostopa se lahko določijo za eno od naslednjih
vrednosti: no access (ni dostopa), read (branje), read/write (branje/pisanje)ali read/write/delete
(branje/pisanje/brisanje). Za novo ustvarjeno Vlogo se določi no access (ni dostopa) kot privzeti
dostop za vse oddelke. Pravice se lahko določijo z enim dejanjem za vse oddelke ali za
posamezne oddelke. Če želite določiti enako raven dostopa za vse oddelke, izberite vrednost s
spustnega menija in kliknite Apply to All (Uporabi za vse), kot je prikazano spodaj:
Slika 73: Spremeni pravice dostopa za vse oddelke za Vlogo
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Dostop za posamezni oddelek določite tako, da kliknete z desnim gumbom miške v drevesno
strukturo oddelka na študiji končne točke oddelka ali povzetku študije končne točke in nato
izberete vrednost s spustnega seznama. Spodaj je prikazan primer za Application for authorisation
of uses (Vloga za avtorizacijo uporab):
Slika 74: Spremeni pravice dostopa do posameznega oddelka za Vlogo

Raven dostopa za posamezni oddelek je prikazana v drevesu s kodo, ki je dodana za imenom
oddelka, in z obarvanjem imena, kot je prikazano v spodnji preglednici:
Preglednica 3:

Navedba pravic dostopa za dokumente

Dostop

Barva

Koda

Ni dostopa

[n/a]

Branje

[r/]

Branje/pisanje

[r/w]

Branje/pisanje/brisanje

[r/w/d]

Pravice, opredeljene tukaj, veljajo za vse dokumente vrste Substance (Snov). Če se uporablja
varnost na osnovi instance (IBS), se dostop do določenega dokumenta dovoli tudi prek lastništva
ali sodelovanja v Group (Skupini).

15.2.4. Vgrajene vloge
Program IUCLID 6 je opremljen z različnimi Roles (Vlogami), ki so vgrajene zaradi pripravnosti za
uporabnike. Vgrajenih Roles (Vlog) ni mogoče urejati ali brisati. Opisane so v nadaljevanju.
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15.2.4.1. System administrator (Skrbnik sistema)
Podeljuje različna dovoljenja. Uporaba te Role (Vloge) daje User (Uporabniku) enaka dovoljenja,
kot jih ima vgrajeni User (Uporabnik), SuperUser.

15.2.4.2. Full access (Polni dostop)
Odobri dostop za branje, pisanje in brisanje do vseh podatkov, kot so Substances (Snovi) in
Dossiers (Dokumentacija), ne pa do administrativnih podatkov.

15.2.4.3. Read-only (Samo za branje)
Odobri dostop za branje do vseh podatkov, kot so Substances (Snovi) in Dossiers
(Dokumentacija), ne pa do administrativnih podatkov.

15.2.4.4. User manager (Upravljavec uporabnikov)
Ta vloga je na voljo le, kadar se IUCLID 6 uporablja v več-User (Uporabniškem) okolju in je
nameščen na strežniku. Podeljuje le pravico za upravljanje Users (Uporabnikov). Tu ni dostopa za
branje do podatkov drugih vrst, kot so Substances (Snovi) in Dossiers (Dokumentacija).
Če je vključena varnost na osnovi instance (IBS), dovoljuje User (Uporabniku), da določi članstvo v
skupini za druge Users (Uporabnike). Ne dovoljuje oblikovanja Groups (Skupin). Za opis IBS glejte
oddelek 15.3 Varnost na osnovi instance (IBS) (Varnost na osnovi instance (IBS)).

15.2.4.5. Group manager (Upravitelj skupine)
Ta Role (Vloga) je na voljo le, ko je vključena varnost na osnovi instance (IBS). Za opis IBS glejte
oddelek 15.3 Varnost na osnovi instance (IBS) (Varnost na osnovi instance (IBS)).
Podeljuje dovoljenje za oblikovanje, spreminjanje in brisanje Groups (Skupin) ter za določanje
članstva med Users (Uporabniki). Vključuje dovoljenje za spreminjanje lastništva vseh
dokumentov, ki so v lasti katerega koli člana Group (Skupine), v katero spada User (Uporabnik) z
Role (Vlogo). Ta Role (Vloga) samodejno spremeni User (Uporabnika) v Group manager
(Upravitelja skupine) za vse skupine, katerim pripada.

15.3. Varnost na osnovi instance (IBS)
IBS naj bi se uporabljala le s strežniško različico programa IUCLID 6 Sever in ne tudi z namizno
različico IUCLID 6 Desktop. Če IBS ni na voljo in mislite, da bi morala biti, stopite v stik s
skrbnikom sistema za instanco programa IUCLID 6 Server.
Varnost na osnovi instance omogoča nadzor dostopanja v IUCLID 6 za posamezni dokument za
User (Uporabnika). Dostop se lahko nadzoruje na osebni ravni s tem, da se zagotovi vsaki osebi,
ki uporablja instanco IUCLID 6, edinstvenega User (Uporabnika). V velikih organizacijah s
centralizirano zbirko podatkov IUCLID 6, ki vsebuje podatke, ki se hranijo v različne namene, se
pogosto zahteva, da se razdeli dostop do teh podatkov med različne skupine ljudi. IBS zagotavlja
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entiteto Group (Skupina), ki je preprosto zbirka Users (Uporabnikov). User (Uporabnik) je lahko
hkrati v več skupinah. Groups (Skupine) se uporabljajo za organiziranje dostopa do podatkov. So
tudi primeren način, da se z enim samim dejanjem omogoči dostop več kot enemu User
(Uporabniku).
Če na primer potrebujejo vsi člani določene ekipe v organizaciji enak dostop do podmnožice
centralizirane zbirke podatkov, se lahko vsem članom dodeli lastni osebni User (Uporabnik). Users
(Uporabniki) se nato namestijo v Group (Skupino), podatki pa se lahko dajo v skupno rabo znotraj
Group (Skupine).
Ravni dostopa, ki se lahko uporabljajo za posamezni dokument na podlagi IBS, so:
no access (ni dostopa), read (branje), read/write (branje/pisanje) ali read/write/delete
(branje/pisanje/brisanje).
Dostop do dokumenta se lahko določi na štiri načine:
1. pri oblikovanju dokumenta v skladu z nastavitvami v Resources (Virih) v User (Uporabniku);
2. pri uvozu v IUCLID 6;
3. ročno prek funkcije share (skupna raba);
4. s spremembo lastništva.
Ti štirje načini, ki so navedeni zgoraj, se nadzorujejo z različnih točk v vmesniku IUCLID 6, vsi pa
imajo enak učinek. Dostop za določeni dokument se lahko določi s katero koli kombinacijo teh vrst
dejanj. Funkcije in pojmi, povezani z IBS, so opisani v pododdelkih, ki sledijo temu uvodu.
Entitete in funkcije, povezane z IBS, kot sta Group (Skupina) in share (skupna raba), so na voljo le,
dokler je vključena IBS.
IBS ponuja tako širok razpon možnosti, da se v mnogih namestitvah programa IUCLID 6 zahteva
le podmnožica. Da bi dobili pričakovane rezultate, se priporoča oblikovanje dokumentirane politike
glede uporabe IBS.

15.3.1. Skupina
Group (Skupina) je entiteta v programu IUCLID 6, ki je zbirka Users (Uporabnikov). User
(Uporabnik) je lahko naenkrat v več skupinah. Če je bil določeni način dostopa do dokumenta dan
v skupno rabo v Group (Skupini), imajo vsi člani te skupine ta dostop. Group (Skupina) lahko ima
več Group managers (Upraviteljev skupine). V oknu za upravljanje skupin pod zavihkom Groups
(Skupine) je prikazan seznam uporabnikov, kjer je navedeno, ali so Group manager (Upravitelji
skupine). Uporabniki se lahko dodajo v Group (Skupino) ali se iz nje odstranijo s pomočjo ustreznih
gumbov. User (Uporabnik) postane upravitelj skupine, če je član te skupine in ima pravice za
upravljanje skupin. Ustrezne pravice so na primer zagotovljene na podlagi vgrajene Role (Vloge)
Group manager (Upravitelja skupine).
User (Uporabnik), ki ima pravice za upravljanje skupin, samodejno postane Group manager
(Upravitelj skupine) za vse skupine, katerih član je.
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15.3.1.1. Common (Skupno)
Za Common (Skupno) se lahko šteje Group (Skupina), kateri pripadajo vsi Users (Uporabniki). V
tem smislu ima common (skupno) enak pomen kot public (javno). Nasprotno pa je Group
(Skupina), ustvarjena v programu IUCLID 6, sama po sebi private (zasebna), ker imajo le člani
Group (Skupine) dostop do podatkov, ki si jih izmenjujejo znotraj Group (Skupine).

15.3.2. Lastništvo
Ko je dokument ustvarjen ali uvožen, se lastništvo tega dokumenta nastavi na lastništvo
trenutnega User (Uporabnika). Lastništvo je prenosljivo, dokument pa ima lahko naenkrat le enega
lastnika; glejte oddelek spodaj Change ownership (Spremeni lastništvo). Lastništvo je dostopno
prek vmesnika programa IUCLID 6 le, če je vključena IBS.
Funkcija za iskanje v podoknu za krmarjenje omogoča filtriranje rezultatov iskanja po lastniku. Vse
rezultate iskanja, ki so v lasti trenutnega User (Uporabnika), si lahko ogledate, če izberete iskalni
pogoj Owned by me (V moji lasti). Za ogled drugih dokumentov izberite Owned by others (V
lasti drugih). Upoštevajte, da se vsi iskalni pogoji, opredeljeni v funkciji iskanja, uporabijo hkrati.

15.3.2.1. Change ownership (Spremeni lastništvo)
Lastništvo lahko prenaša upravitelj skupine le znotraj skupine lastnika. Za spremembo lastništva
mora imeti User (Uporabnik) vgrajeno vlogo Group manager (Upravitelj skupine) ali vlogo po meri z
vsaj naslednjimi pravicami.

Preglednica 4:

Pravice upravitelja skupine

Polje

Vrednost

Dostop do entitet in popisov

Beri vse

Upravljanje uporabnikov

Beri

Upravljanje skupin

Beri

Upravljanje zasebnih skupin

Da

Do spremembe lastništva dokumenta se dostopa s klikom z desno tipko miške na zapis o
dokumentu v rezultatih iskanja. Odpre se okno, v katerem sta navedena skupna raba dokumenta v
skupini in ime User (Uporabnika), ki je lastnik dokumenta. Da spremenite lastništvo, kliknite na
verižno ikono, poiščite novega User (Uporabnika), ga izberite in kliknite gumb dodeli.
Lastništvo več entitet lahko spremenite z enim dejanjem tako, da najprej opravite večkratni izbor
zapisov o entitetah. To lahko storite z uporabo enega od standardnih načinov: Shift + klik in/ali
Control + klik.
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15.3.3. Skupna raba
Share (Skupna raba) je dejanje, s katerim se ročno dodeli dostop do dokumenta za Users
(Uporabnike) v Group (Skupini) ali Groups (Skupinah). S tem se prepiše vsak dostop, ki je bil
določen v času ustvarjanja ali uvoza dokumenta. Funkcija skupne rabe omogoča, da se za
dokument v posamezni skupini uporabi eno od naslednjih štirih stanj:
Not Shared (Ni za skupno rabo), Read (Branje), Read/Write (Branje/pisanje) ali
Read/Write/Delete (Branje/pisanje/brisanje).
Funkcijo skupne rabe lahko uporablja lastnik dokumenta in vsak Group manager (Upravitelj
skupine) katere koli Group (Skupine), ki jih pripada lastnik. Funkcija skupne rabe se tako lahko
uporablja za common (skupno) skupino, v katero spadajo vsi Users (Uporabniki).
Do možnosti skupne rabe dokumenta se dostopa s klikom z desno tipko miške na zapis o
dokumentu v rezultatih iskanja. Skupna raba prek klika z desno tipko miške je naenkrat mogoča le
za eno entiteto.
V oknu z možnostmi skupne rabe je preglednica z dvema stolpcema, Group (Skupina) in
Permissions (Dovoljenja). Stolpec Group (Skupina) vsebuje seznam Groups (Skupin), do katerih
ima dostop User (Uporabnik), ki uporablja skupno rabo. V stolpcu Permissions (Dovoljenja) je
naveden dostop za posamezno Group (Skupino). Dostop za posamezno skupino lahko spremenite
s klikom v stolpec Permissions (Dovoljenja) poleg zahtevane Group (Skupine). Izberite med štirimi
možnimi ravnmi dostopa.
Ko User (Uporabnik) ustvari dokument, podeduje skupno rabo, ki je bila določena za User
(Uporabnika) na podlagi oddelka v programu IUCLID 6 Uporabnik / Viri. Ko User (Uporabnik) uvozi
dokument, se lahko User (Uporabnik) odloči, da bo med uvozom povozil privzete nastavitve. Če na
primer privzete nastavitve za vire določeni Group (Skupini) ne zagotavljajo zahtevanega dostopa
do dokumenta, se lahko dostop ročno spremeni z uporabo funkcije share (skupna raba).
Če ima User (Uporabnik) dostop do dokumenta le zato, ker je bil dokument v shared (skupni rabi),
tega dostopa ne more prenesti naprej prek skupne rabe.

15.3.4. Vaja za IBS
Naslednja vaja predstavlja kratko predstavitev IBS na primeru praktične uporabe. Če vam zasnova
in izrazi IBS niso jasni, poskusite narediti to vajo.
Predpogoji:
Prepričajte se, da je funkcija IBS aktivna. Prijavite se kot SuperUser. Ustvarite dve Groups
(Skupini) in ju poimenujte: skupina1 in skupina2. Ustvarite štiri nove Users (Uporabnike) in jih
poimenujte: uporabnikA, uporabnikB, uporabnikC in uporabnikD. Nastavite lastnosti Users
(Uporabnikov), kot je prikazano v spodnji preglednici. Prepričajte se, da imajo vsi štirje Users
(Uporabniki) isto Legal entity (Pravno osebo). Pod zavihkom Resources (Viri) prezrite privzete
vrednosti za funkciji Literature references (Sklici na literaturo) in Import (Uvozi). Za Substances
(Snovi) dodajte vrednosti, ki so prikazane spodaj.
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Preglednica 5:

Vaja za IBS – lastnosti Uporabnikov

Uporabnik

Vloga

Skupina

Pravna oseba

Viri / Snovi

uporabnikA

Polni dostop

skupina1 <enako kot ostali Users
(Uporabniki)>

skupina1(rwd)

uporabnikB

Polni dostop

skupina1 <enako kot ostali Users
(Uporabniki)>

skupno(rwd), skupina1(rwd)

uporabnikC Polni dostop

skupina2 <enako kot ostali Users
(Uporabniki)>

skupina2(rwd)

uporabnikD Polni dostop

<enako kot ostali Users
(Uporabniki)>

V naslednjih vajah ugotovite, katere pravice dostopa imajo Users (Uporabniki), tako da se prijavite
kot ustrezni uporabnik in nato poskusite na strežniku brati, pisati in brisati dokumente, na primer
Substance (Snov) in Dossiers (Dokumentacijo).
1. dejanje: uporabnikA ustvari Snov1 in nato Dokumentacijo1 iz Snovi1.
1. rezultat: naslednji dostop je bil odobren.
Preglednica 6:

Vaja IBS – 1. rezultat

Uporabnik

Snov1

Dokumentacija1 Pripomba

uporabnikA

(rwd)

(rwd)

uporabnikB

(rwd)

uporabnikA je ustvaril oba dokumenta in sta
zato v njegovi lasti. Lastništvo zagotavlja polni
dostop.
uporabnikB je v skupini1. Nastavitve pod
Resources \ Substance (Viri / Snov) za
uporabnikaA pomenijo, da ko uporabnikA ustvari
Substance (Snov), dobijo vsi člani skupine1
samodejno pravice rwd za to snov. Pravice za
Dossiers (Dokumentacijo) se ne dodelijo.

uporabnikC

Pod Resources (Viri) za uporabnikaA, ni
nastavitev, ki uporabnikuC samodejno dodelijo
pravice dostopa za Substances (Snovi) ali
Dossiers (Dokumentacijo).

uporabnikD

Pod Resources (Viri) za uporabnikaA, ni
nastavitev, ki uporabnikuD samodejno dodelijo
pravice dostopa za Substances (Snovi) ali
Dossiers (Dokumentacijo).

2. dejanje: uporabnikB ustvari Snov2 in nato Dokumentacijo2 iz Snovi2.
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2. rezultat: naslednji dostop je bil odobren.
Preglednica 7:

Vaja IBS – 2. rezultat

Uporabnik

Snov2

uporabnikA

(rwd)

uporabnikB

(rwd)

Dokumentacija2 Pripomba
uporabnikA je v skupini1. Nastavitve pod
Resources \ Substance (Viri / Snov) za
uporabnikaB pomenijo, da ko User (Uporabnik)
ustvari Substance (Snov), dobijo vsi člani
skupine1 samodejno pravice rwd za to snov.
Pravice za Dossiers (Dokumentacijo) se ne
dodelijo.
(rwd)

uporabnikB je ustvaril oba dokumenta in sta
zato v njegovi lasti. Lastništvo zagotavlja polni
dostop.

uporabnikC (rwd)

Nastavitev pod Common(rwd) (Skupno (rwd))
pod Resources (Viri) / Substance (Snov) za
uporabnikaB pomeni, da ko uporabnikB ustvari
Substance (Snov), dobijo vsi Users (Uporabniki)
samodejno pravice rwd za to snov. Pravice za
Dossiers (Dokumentacijo) se ne dodelijo.

uporabnikD (rwd)

Nastavitev pod Common(rwd) (Skupno (rwd))
pod Resources (Viri) / Substance (Snov) za
uporabnikaB pomeni, da ko uporabnikB ustvari
Substance (Snov), dobijo vsi Users (Uporabniki)
samodejno pravice rwd za to snov. Pravice za
Dossiers (Dokumentacijo) se ne dodelijo.

3. dejanje: uporabnikA preveri, za katere Substances (Snovi) velja skupna raba, s klikom z desno
tipko miške na zapise v seznamu rezultatov iskanja v Navigation pane (Podoknu za krmarjenje).
3. rezultat: skupna raba je prikazana spodaj.
Preglednica 8:

Vaja IBS – 3. rezultat

Snov

Skupine
na
podlagi
skupne
rabe

Dovoljenja
na podlagi
skupne rabe

Pripomba

Snov1

skupina1

(rwd)

uporabnikA ima v lasti Snov1. uporabnikA je v
skupini1. Zato lahko uporabnikA ureja dovoljenja za
skupino1. Zmožnost spreminjanja teh dovoljenj
zagotavlja zmožnost share (skupne rabe) dokumenta.
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Nastavitve pod Resources \ Substance (Viri / Snov) za
uporabnikaA pomenijo, da ko uporabnikA ustvari
Substance (Snov), dobijo vsi člani skupine1
samodejno pravice rwd za to snov.
Skupno

uporabnikA ima v lasti Snov1. Vsi uporabniki so v
skupini Skupno. Zato lahko uporabnikA ureja
dovoljenja za Skupno. Zmožnost spreminjanja teh
dovoljenj zagotavlja zmožnost share (skupne rabe)
dokumenta.
Dovoljenj ni, ker nastavitve pod Resources \
Substance (Viri / Snov) za uporabnikaA pomenijo, da
ko uporabnikA ustvari Substance (Snov), ne dobijo vsi
Users (Uporabniki) samodejno pravice rwd za to snov.

Snov2

Skupna raba ni dovoljena, ker uporabnikA Snovi2
nima v lasti.

4. dejanje: uporabnikB preveri, za katere Substances (Snovi) velja skupna raba, s klikom z desno
tipko miške na te snovi.
4. rezultat: skupna raba je prikazana spodaj.
Preglednica 9:

Snov

Vaja IBS – 4. rezultat

Skupine
na
podlagi
skupne
rabe

Dovoljenja
na podlagi
skupne rabe

Snov1
Snov2

Pripomba

Skupna raba ni dovoljena, ker uporabnikB Snovi1
nima v lasti.
skupina1

(rwd)

uporabnikB ima v lasti Snov2. uporabnikB je v
skupini1. Zato lahko uporabnikB ureja dovoljenja za
skupino1. Zmožnost spreminjanja teh dovoljenj
zagotavlja zmožnost share (skupne rabe) dokumenta.
Dovoljenja so rwd, ker nastavitve pod Resources \
Substance (Viri / Snov) za uporabnikaA pomenijo, da
ko uporabnikB ustvari Substance (Snov), dobijo vsi
člani skupine1 samodejno pravice rwd za to snov.

Skupno

iuclid_functionalities_sl.docx

(rwd)

uporabnikB ima v lasti Snov2. Vsi uporabniki so v
skupini Skupno. Zato lahko uporabnikB ureja
dovoljenja za skupino Skupno. Zmožnost spreminjanja
teh dovoljenj zagotavlja zmožnost share (skupne
rabe) dokumenta.

Stran | 89

Funkcionalnosti orodja IUCLID

Snov

Skupine
na
podlagi
skupne
rabe

Dovoljenja
na podlagi
skupne rabe

Pripomba

Dovoljenja so rwd, ker nastavitve pod Resources \
Substance (Viri / Snov) za uporabnikaB pomenijo, da
ko uporabnikB ustvari Substance (Snov), dobijo vsi
Users (Uporabniki) samodejno pravice rwd za to snov.
5. dejanje: odjavite se. Prijavite se kot SuperUser. Spremenite lastništvo Snovi1 z uporabnikaA na
uporabnikaB. Lastništvo dokumenta spremenite s klikom z desnim gumbom miške na vnos za
dokument v iskalnem oknu in nato izberite Change ownership (Spremeni lastništvo). Odjavite se.
Prijavite se kot uporabnikA. Preverite, za kaj velja skupna raba.
5. rezultat: skupna raba ni mogoča niti za Snov1 niti za Snov2. To je zato, ker uporabnikA nima v
lasti nobene Substances (Snovi). Za Dokumentacijo1 je mogoča skupna raba, ker je še vedno v
lasti uporabnikaA.
6. dejanje: odjavite se. Prijavite se kot uporabnikB. Preverite, za katere Substances (Snovi) velja
skupna raba.
6. rezultat: za Snov1, Snov2 in Dokumentacijo2 velja skupna raba, ker so v lasti uporabnikaB.
7. dejanje: uporabnikB deli rabo Snovi1 s Skupno(r). V ta namen najprej kliknite z desno tipko
miške na vnos za dokument v iskalnem oknu in izberite Share (Skupna uporaba). Ko se pojavi
preglednica, kliknite v vrsti, v kateri so nastavitve za Skupine enake nastavitvam za Skupno, v
celico za polje Dovoljenja in izberite nastavitev Beri.
7. rezultat: kakšne pravice dostopa imajo Users (Uporabniki) do Snovi1?
Preglednica 10: Vaja IBS – 7. rezultat

Uporabnik

Dostop

Pripomba

uporabnikA

(rwd)

uporabnikA Snovi1 nima v lasti, zato ne more deliti
njene rabe, ima pa dostop rwd, ker je Uporabnik v
skupini1.

uporabnikB

(rwd),
skupna raba

uporabnikB ima v lasti Snov1. Lastništvo daje polni
dostop, vključno s skupno rabo.

uporabnikC (r)

UporabnikC prej ni imel pravic dostopa, zdaj pa lahko
vsaj bere dokument, ker so vsi Users (Uporabniki) v
okviru te vaje dobili to pravico.

uporabnikD (r)

UporabnikD prej ni imel pravic dostopa, zdaj pa lahko
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vsaj bere dokument, ker so vsi Users (Uporabniki) v
okviru te vaje dobili to pravico.
8. dejanje: odjavite se. Prijavite se kot SuperUser. Dodajte uporabnikaD v skupino1.
8. rezultat: uporabnikD pridobi dostop rwd do Snovi1, ker imajo vsi člani skupine1 to pravico.
Drugih sprememb ni.
9. dejanje: odjavite se in se nato prijavite kot uporabnikB. Odstranite vse skupne rabe za Snov2.
9. rezultat: uporabnikA, uporabnikC in uporabnikD ne morejo videti Snovi2 na uporabniškem
vmesniku, uporabnikB pa jo lahko vidi. UporabnikB obdrži polni dostop in lahko še vedno deli rabo
za dokument.

16. Uvoz
Program IUCLID 6 vam omogoča, da uvozite v svoj sistem IUCLID eno od naslednjih datotek ali
več takšnih datotek: Dossiers (Dokumentacija), Substances (Snovi), Mixtures (Zmesi), Templates
(Predloge), Categories (Kategorije), Legal entities (Pravne osebe), Legal entity sites (Lokacije
pravne osebe), Reference substances (Referenčne snovi), Annotations (Opombe), Contacts
(Stiki), Literature references (Sklici na literaturo), Attachments (Priloge) in Test materials (Materiali
za testiranje). Te datoteke lahko uvozite zaradi izmenjave podatkov med različnimi namestitvami
programa IUCLID in zaradi uvoza predhodno izvoženih podatkov nazaj v program IUCLID.

16.1. Pomembne informacije glede uvoza
Kot izhodišče za uvoz datotek v program IUCLID 6 opozarjamo na naslednje:
5. Uvažate lahko le datoteke s končnico datoteke .i6z ali .i5z, ki so bile izvožene iz programa
IUCLID 6 in zadnje različice programa IUCLID 5 (različica 5.6), ter popise s končnico datoteke
.i6l.
6. Če želite uvoziti dve datoteki ali več datotek, lahko uvozite le datoteke z enako končnico (i6z,
i5z ali i6l). Če imajo datoteke različne končnice, boste morali uvoziti vse skupaj v posebnem
uvozu. Če boste uvažali datoteko s končnico i5z, se bo ta samodejno pretvorila v datoteko
IUCLID 6 s končnico i6z.
7. Če boste uvažali datoteke s končnico i5z, boste lahko uvozili le nestisnjeno datoteko s
končnico i5z, ki je arhiv vseh vaših shranjenih zapisov. Pri datotekah s končnico i6z imate
možnost, da uvozite celotno nestisnjeno datoteko, lahko pa izberete določene zapise znotraj
datoteke s končnico i6z, ki jih želite uvoziti.

16.2. Kako uvažati
Da bi uvozili eno datoteko ali več datotek v program IUCLID 6, kliknite Import (Uvozi) na opravilni
plošči Tools and administration (Orodja in upravljanje) na domači strani programa IUCLID 6.
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To bo zagnalo Import assistant (Pomočnika za uvoz), ki vas bo vodil skozi proces uvoza.
Preberite spodnja navodila s kratkimi smernicami za uporabo Pomočnika za uvoz.

16.3. 1. korak uvažanja
Ko odprete Pomočnika za uvoz, najprej dodajte datoteko ali datoteke, ki jih želite uvoziti. To storite
s klikom na Add files… (Dodaj datoteke ...) , nato pa iz pojavnega brskalnika izberite datoteko(-e) v
vašem lokalnem okolju IT, ki jo (jih) želite uvoziti. Ko ste izbrali datoteko(-e), boste videli, da se je
prvo polje Pomočnika za uvoz zapolnilo z informacijami o datoteki(-ah), ki ste jo (jih) izbrali z
uporabo naslednjih naslovov:
1. Pathname (Ime poti) (pot do lokacije vaše datoteke v vašem lokalnem okolju IT);
2. Filename (Ime datoteke) (polno ime vaše datoteke);
3. Size (Velikost) (velikost datoteke v bajtih);
4. Modified (Spremenjeno) (datum zadnje spremembe datoteke).
Nadaljnje informacije o vaši(-h) izbrani(-h) datoteki (datotekah) lahko najdete v zavihkih Content
(Vsebina) in Remarks (Pripombe) pod gumbom Add files…(Dodaj datoteke ...) .
Med postopkom Pomočnika za uvoz lahko odstranite katero koli datoteko tako, da označite
datoteko(-e), ki jo (jih) želite odstraniti, da se obarva(-jo) oranžno, in kliknete gumb Remove
(Odstrani) poleg Add files… (Dodaj datoteke ...). Opozarjamo, da se datoteke, ki jih odznačite v
potrditvenem polju v stolpcu Import (Uvozi), ne bodo uvozile.
Nato lahko izberete določena merila, ki programu IUCLID povejo, kako naj ravna z datoteko(-ami),
ki jo (jih) želite uvoziti, če enak univerzalen edinstven identifikator (UUID) že obstaja v vašem
sistemu IUCLID. Izbirate lahko med tremi merili:
1. Always (Vedno) (če izberete to merilo, bo(-do) datoteka(-e), ki ste jo (jih) izbrali za uvoz,
nadomestila(-e) vse podvojene datoteke, ki obstajajo v vašem sistemu IUCLID, tj. vse datoteke
z enakim UUID kot obstoječi dokument ali nabor podatkov).
2. Never (Nikoli) (če izberete to merilo, se ne bo uvozil noben obstoječi nabor podatkov ali
dokument v vašem sistemu IUCLID, ki ima enak UUID kot uvožena datoteka).
3. If newer than existing (Če je novejša od obstoječe) (če izberete to merilo, se bo datoteka,
namenjena za uvoz, uvozila le, če je bila spremenjena pozneje kot obstoječi nabor podatkov ali
dokument v vašem sistemu IUCLID).
Če je v programu IUCLID 6 omogočena funkcija varnost na osnovi instance (IBS), se prikaže polje
z imenom Default import pool (Prostor za privzeti uvoz). Za več informacij o IBS glejte oddelek
15.3 Varnost na osnovi instance (IBS) (Varnost na osnovi instance (IBS)). Prostor za privzeti uvoz
se lahko uporabi za prepis privzetih nastavitev dostopa Group (Skupine) za sedanjega User
iuclid_functionalities_sl.docx

Funkcionalnosti orodja IUCLID

Stran | 92

(Uporabnika). Polje vsebuje spustni meni, ki predstavlja možnosti za branje, pisanje in brisanje
<Group name> (R/W/D) (Ime skupine (R/W/D)) za vsako Groups (Skupino), katere član je
trenutni User (Uporabnik). To vključuje Group (Skupino), ki se imenuje Common (Skupno). Če je
na primer privzeti dostop za User (Uporabnika) k Group (Skupini) z imenom Common (Skupno)
namenjen le za branje, se lahko dostop do uvoženih podatkov z izbiro nastavitve Common
(Skupno) (R/W/D) nastavi za branje, pisanje in brisanje.
Če uvažate datoteko s končnico i6z, boste imeli možnost, da odznačite polje z imenom Skip
content verification (document selection screen) (Preskoči preverjanje vsebine (okno za izbiro
dokumenta)). Če to okno odznačite,boste lahko opredelili posebne zapise znotraj datoteke, ki jo
želite uvoziti (v drugem koraku Pomočnika za uvoz). Bodite pozorni, da ta možnost ni na voljo,
kadar uvažate dve datoteki ali več.

16.4. 2. korak uvažanja
V 2. koraku Pomočnika za uvoz (na voljo le, če se uvaža ena datoteka s končnico i6z) so štiri
plošče za informacije. Prvi dve plošči je mogoče urejati in se uporabljata za določanje, kaj želite v
svoji uvoženi datoteki ohraniti ali izpustiti. Tretja in četrta plošča vsebujeta informacije za branje.
Te plošče so opisane v nadaljevanju.
1. Prva plošča se imenuje Entities list (Seznam entitet) in prikazuje vse entitete višje ravni (kot so
Pravne osebe, Stiki, Snovi, Dokumentacija itn.), ki jih datoteka vsebuje. Vsaka entiteta je
privzeto označena in izbrana za uvoz. Če želite katero od teh entitet izpustiti iz vašega uvoza,
jih odznačite tako, da odznačite okence v stolpcu z imenom In (V).
2. Druga plošča z imenom References to (Sklici na) prikazuje zapise, ki jih vsebuje entiteta višje
ravni. Kliknite katero koli entiteto višje ravni in si oglejte zapise, ki jih vsebuje. Na tej plošči bo
na primer dokumentacija ali nabor podatkov o snovi vseboval celotno drevesno strukturo
zapisov. Ponovno bo privzeto vsak zapis označen in izbran za uvoz. Če želite določeni zapis
izpustiti iz vašega uvoza, ga odznačite tako, da odznačite okence. Opozarjamo, da lahko v
entitetah z drevesno strukturo zapisov odznačite okenca za celoten oddelek, pa tudi za
posamezne oddelke.
3. Tretja plošča z imenom Referenced from (Sklicevan od) prikazuje entitete ali zapise, ki so
povezani z entiteto, ki ste jo izbrali na prvi plošči. Stik na prvi plošči bo na primer povezan s
pravno osebo, ki je prav tako prikazana na prvi plošči, in lahko si boste ogledali zadevno
pravno osebo na tej tretji plošči. Dobili boste predstavo o tem, katere entitete so prizadete, če
odznačite katere koli entitete ali zapise s prve in druge plošče.
4. Četrta plošča z imenom Končni rezultat prikazuje, katere entitete in zapisi bodo uvoženi, ko
boste v Pomočniku za uvoz pritisnili gumb Finish (Dokončaj).
Na tej točki lahko kliknete gumb Back (Nazaj), da spremenite katero koli polje v 1. koraku, ali pa
kliknete gumb Finish (Dokončaj), da zaključite uvoz. Opozarjamo, da se spremembe, ki ste jih
naredili v 2. koraku Pomočnika za uvoz, ne bodo ohranile in jih boste morali ponovno opraviti, če
boste pritisnili gumb Back (Nazaj).
Ko je uvoz dokončan (uspešno ali neuspešno), se pojavi pojavno obvestilo v spodnjem desnem
kotu okna IUCLID 6. Lahko kliknete na to obvestilo ali pa na utripajoči rdeči obroč, da se prikaže
Background job console (Konzola za opravila v ozadju). Tukaj lahko vidite, ali je uvoz uspel ali ne.
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Če želite podrobnejše informacije o uvozu, dvakrat kliknite na rdečo vrstico, da pripravite Import
Log (Dnevnik uvoza).

17. Izvoz
Program IUCLID 6 omogoča uporabnikom, da izvažajo naslednje entitete, pa tudi nabore podatkov
ali dokumente, ki jih vsebujejo: Legal entity (Pravna oseba), Legal entity site (Lokacija pravne
osebe), Substance (Snov), Mixture (Zmes), Template (Predloga), Category (Kategorija), Dossier
(Dokumentacija), Reference Substance (Referenčna snov), Contact (Stik), Annotation (Opomba).
Te entitete in nabore podatkov ali dokumente, ki jih vsebujejo, lahko izvozite s pomočjo Export
assistant (Pomočnika za izvoz) v programu IUCLID, ki vam bo pomagal pri določanju, kaj želite
izvoziti. Pomočnika za izvoz lahko odprete na dva načina:
1. prek ikone Bulk export (Množični izvoz) na domači strani programa IUCLID 6

2. ali tako, da kliknete z desnim gumbom miške neposredno na nabor podatkov ali dokument, ki
ga želite izvoziti.

Ne glede na to, kateri način boste izbrali, da odprete Pomočnika za izvoz, boste usmerjeni skozi
vrsto korakov čarovnika, ki ustrezajo vrsti entitete, ki jo izvažate, in temu, ali gre za posamezni ali
množični izvoz.
Prednost možnosti 1) zgoraj je, da lahko množično izvažate all dossiers, all substances, all
mixtures, all categories, all templates, (vso dokumentacijo, vse snovi, vse zmesi, vse kategorije,
vse predloge) ali all reference substances (vse referenčne snovi). Z enim samim izvozom lahko
izvažate tudi različne vrste naborov podatkov, na primer kombinacijo naborov podatkov o snoveh,
naborov podatkov o zmeseh in referenčnih snovi. Opozarjamo, da lahko, če želite, izberete tudi
posamezne nabore podatkov ali dokumente prek Množičnega izvoza (glejte ročna izbira spodaj).
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Prednost možnosti 2) je, da lahko hitro izvozite en določeni nabor podatkov ali dokument
neposredno z mesta v entiteti, kjer se trenutno nahajate, na primer posamezni nabor podatkov o
zmesi ali posamezni zapis o študiji končne točke. Opozarjamo, da lahko neposredno označite dva
nabora podatkov ali več naborov podatkov ali dokumentov v entiteti tako, da pritisnete in držite
tipko Shift ali Ctrl in kliknete z levim gumbom miške na tisto, kar nameravate izvoziti, nato pa
kliknete z desnim gumbom miške, da izberete ukaz Export (Izvozi). Potem vas bo preusmerilo na
prvi korak Množičnega izvoza.

17.1. Pomembna pravila glede izvoza
Ko izvažate iz programa IUCLID 6, bodite pozorni na nekaj pomembnih pravil spodaj, ki urejajo
vse, kar se izvaža in kar se lahko izvaža:
1. Za izvoz informacij in podatkov iz programa IUCLID morate biti uporabnik, ki mu je bila
dodeljena vloga s pravicami dostopa do izvoza (nastavi se pod zavihkom Permissions
(Dovoljenja) v Roles (Vloge) v User Management (Upravljanje uporabnikov)). Če nimate teh
pravic dostopa, stopite v stik z uporabnikom s pravicami skrbnika sistema za IUCLID, ki je
odgovoren za dodeljevanje pravic dostopa drugim uporabnikom.
2. Le entitete, nabori podatkov oziroma dokumenti, ki so neposredno povezani z drugimi
entitetami, kot v primeru, ko se snov sklicuje na stik, se lahko tudi izvozijo.
3. Poleg tega izvožena entiteta, nabor podatkov ali dokument ne bo izvozil entitete, dokumenta ali
nabora podatkov, na katerega se sklicuje oziroma s katerim je le posredno povezana. Kadar se
na primer zmes izvaža, se bo izvozila tudi snov, ki je neposredno povezana s to zmesjo, ne pa
kategorija, ki je povezana s povezano snovjo.
4. Kadar izvažate dokument (prilagodljiv zapis ali povzetek), ki je del nabora podatkov, se izvozi
tudi njegova nadrejena entiteta (snov, zmes/proizvod ali predloga). Kadar pa izvažate
dokument, se ne izvozi noben drug dokument ali predloga v tej entiteti.
5. Povezane entitete se lahko prefiltrirajo zaradi pritožb glede varnosti ali zaupnosti (to nastavi v
User management (Upravljanje uporabnikov) uporabnik z ustreznimi pravicami dostopa) ne
glede na to, ali je entiteta obvezno polje ali ne.
6. Samega vnosa popisa ni mogoče izvoziti in se ga lahko izvozi le z entiteto, ki se sklicuje na ta
vnos popisa.

17.2. Kako uporabljati Pomočnika za izvoz?
Export assistant (Pomočnik za izvoz) se lahko ustvari s klikom na Bulk export (Množični izvoz)
na opravilni plošči Tools and administration (Orodja in upravljanje) na sprednji strani programa
IUCLID 6 ali neposredno s klikom z desnim gumbom miške na določen(-e) nabor(-e) podatkov ali
dokument(-e), ki ga (jih) vsebujejo te entitete, ki jih želite izvoziti, nato pa v meniju izberite funkcijo
Export (Izvozi). V nadaljevanju lahko najdete navodila glede:
1. uporabe prvega koraka Bulk export (Množičnega izvoza) z uporabo Pomočnika za izvoz;
2. končanja vseh drugih korakov v postopku Pomočnika za izvoz. To je razdeljeno med različne
entitete.
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Opozarjamo, da boste morali, če boste želeli določiti, kaj se izvaža v pomočniku za izvoz, v mnogih
korakih postopka pomočnika za izvoz aktivno izbrati, katerih informacij in podatkov ne želite
izvoziti.

17.3. Množični izvoz
Prvi korak postopka Pomočnika za izvoz, ko ste ga zagnali z ikone Množični izvoz na sprednji
strani programa IUCLID 6 ali ko neposredno Export (Izvažate) dva nabora podatkov ali več
naborov podatkov ali dokumentov iz entitete, se imenuje Step 1 – Document selection (1. korak –
Izbira dokumentov). V prvem koraku lahko storite naslednje:
1. se odločite, da boste na ravni entitete izvozili vso dokumentacijo, vse snovi, vse zmesi, vse
kategorije, vse predloge ali vse referenčne snovi, ali
2. ročno izberete določeni nabor podatkov oziroma dokument ali množične nabore podatkov
oziroma dokumentov v entiteti. S to možnostjo pridobite prilagodljivost izbire različnih naborov
podatkov iz različnih entitet, na primer nabora podatkov iz entitete snovi in zmesi.
Pod točko (a) izberite ustrezni krožni gumb poleg entitete, ki jo želite izvoziti. Če se odločite za (b),
izberite krožni gumb poleg manual selection (ročna izbira) in nato pod poljem z rezultati
Document/Entity (Dokument/Entiteta) kliknite gumb Add… (Dodaj ...) . Oblikovalo se bo polje za
Query (Poizvedbo), kjer lahko določite nabor(-e) podatkov in dokument(-e), ki jih želite izvoziti. To
Polje za poizvedbo ima štiri polja za iskanje, ki vam pomagajo prefiltrirati vašo izbiro, kot je opisano
spodaj:
1. Result type (Vrsta rezultata) – izberite s spustnega seznama entitet, ki jih želite izvoziti.
2. Query type (Vrsta poizvedbe) – izberite izmed iskalnih pogojev, po katerih želite iskati, in iz
izbire, za katero ste se odločili, izpolnite nekatera ali vsa ustrezna iskalna polja, da najdete
nabor podatkov, ki ga iščete.
3. UUID (iskanje se pojavi šele, ko je Document (Dokument) izbran v Result type (Vrsti rezultata))
– sem vnesite številko Universal Unique Identifier (univerzalnega edinstvenega identifikatorja)
nabora podatkov ali dokumenta, ki ga iščete.
Ownership (Lastništvo) (ta možnost se pojavi šele, ko je vključena funkcija Instance Based
Security (varnost na osnovi instance)) – izberite izmed dveh možnosti:
4. Owned by me (v moji lasti) – ta možnost išče samo entitete, ki so v private security pool
(zasebni varnostni zalogi).
5. Owned by others (v lasti drugih) – ta možnost išče samo skupine, katerim pripadate ali katerih
upravljavec ste in ki niso v vaši private security pool (zasebni varnostni zalogi).
6. Group (Skupina) (ta možnost se pojavi šele, ko je vključena funkcija Instance Based Security
(varnost na osnovi instance)) – izberite iz skupin, uvrščenih na spustni seznam. Če izberete
skupino, se prikažejo le vnosi, ki so dodeljeni izbrani skupini.
Opozarjamo, da lahko za izvoz zapisa o študiji končne točke, povzetka končne točke ali nabora
podatkov z uporabo pomočnika za množični izvoz te dokumente poiščete tako, da uporabite polje
za poizvedbo in v polje za iskanje UUID vnesete številko univerzalnega edinstvenega
identifikatorja.
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Ko ste vnesli informacije za iskanje v Polje za poizvedbo, kliknite Search (Išči), da se prikažejo
rezultati, ali Clear (Počisti), da iskanje ponovno zaženete. Ko pritisnete gumb Search (Išči), se
prikaže seznam z rezultati v polju za rezultate, ki vsebuje informacije za vsak rezultat, razdeljene v
štiri stolpce: Chemical Name (Kemijsko ime), Legal entity name (Ime pravne osebe), Reference
substance (Referenčna snov), Last modification date (Datum zadnje spremembe). Iskanje lahko
pospešite tako, da opravite hitro iskanje s pomočjo informacij, za katere bi pričakovali, da se bodo
pojavile v teh štirih stolpcih. V ta namen vnesite v besedilno polje Filter by representation (Filtriraj
po zastopanosti) (najdete ga neposredno nad rezultati iskanja) prve črke, številke ali besede
Chemical Name (Kemijskega imena), Legal entity name (Imena pravne osebe), Reference
substance (Referenčne snovi), Last modification date (Datuma zadnje spremembe).. Tako se bo
samodejno ustvaril in filtriral seznam rezultatov, s katerega boste lahko izbrali.
Ko končate iskanje z uporabo Polja za poizvedbo, kliknite gumb Assign (Dodeli), da dopolnite
seznam rezultatov Dokument/Entiteta v prvem koraku Pomočnika za izvoz. To bodo nabori
podatkov in/ali dokumenti, ki se bodo izvozili. Kadar koli lahko dodate Add (Dodaj) ali odstranite
Remove (Odstrani) svoje izbrane nabore podatkov in/ali dokumente. Če izvažate dva ali več
naborov podatkov ali dokumentov neposredno iz entitete, bo prvi korak Pomočnika za izvoz
samodejno dopolnil seznam rezultatov Document/Entity (Dokument/Entiteta) z nabori podatkov ali
dokumenti, ki ste jih izbrali. Te rezultate lahko uredite kadar koli med postopkom Pomočnika za
izvoz prek gumbov Add (Dodaj) in Remove (Odstrani).

17.4. Izvoz snovi
Ko v okviru možnosti Množičnega izvoza izberete all substances (vse snovi) ali ko izvažate snov ali
snovi neposredno iz entitete snovi, so koraki, ki jim boste sledili v Pomočniku za izvoz, enaki,
razen koraka z imenom Verify selected documents: Verify the selected documents or
select/deselect as appropriate (Preveri izbrane dokumente: Preveri izbrane dokumente ali po
potrebi izberi/odznači). Ta korak se pojavi samo takrat, ko izvažate en sam nabor podatkov ali
dokument, in vam omogoča, da odznačite entitete in dokumente, na katere se sklicuje vaša snov,
na primer Legal entity (Pravna oseba) ali zapis o študiji končne točke.

17.4.1. Izberite vrsto predložitve
Ta korak Pomočnika za izvoz (prvi korak za enkratne izvoze in drugi korak za množične izvoze)
ima dve možnosti, ločeni z dvema zavihkoma v zgornjem levem kotu okna: Substance (Snov) in
Use related categories (Kategorije, povezane z uporabo).
Zavihek za Snov omogoča, da po vrsti predložitve določite, katera snov se bo izvozila. Na primer,
če je (so) bila(-e) snov(-i), ki jo (jih) izvažate, dodeljena(-e) določeni vrsti snovi, kot je BPR Active
substance application (Vloga za odobritev aktivne snovi na podlagi uredbe BPR), bo (bodo) v
Pomočniku za izvoz izbrana(-e) le snov(-i) s to vrsto predložitve. Izberite vrsto predložitve tako, da
kliknete krožni gumb poleg vrste predložitve, ki jo želite izvoziti. Vaša izbira se bo prikazala v polju
za informacije za vsak korak, ki sledi v procesu Pomočnika za izvoz.
Zavihek Kategorije, povezane z uporabo, vam omogoča, da določite, ali naj se pri vašem izvozu
uporabijo informacije, povezane s kategorijo. Ta možnost velja le za snovi, ki so povezane s
kategorijo, in le, ko imate do Kategorij vsaj dostop za Branje.
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Izbirate lahko med tremi možnostmi:
1. Yes (Da) (izbrano kot privzeto) – kliknite to možnost, da izvozite vse podatke, ki se nanašajo
na vse kategorije, s katerimi je snov povezana.
2. No (Ne) – kliknite to možnost, da v izvoz ne vključite kategorij in informacij, povezanih z njimi.
3. Select category (ies) (Izberi kategorijo(-e) – ko je označena ta možnost, se prikaže plošča, ki
vsebuje vse ustrezne kategorije. S tega seznama ustreznih kategorij lahko izberete eno ali več
kategorij tako, da kliknete na njih. V izvoz so vključene le kategorije, ki so bile izbrane.

17.4.2. Oznake za varstvo podatkov
Ta korak vam pomaga, da določite, katere zaupne podatke želite vključiti v izvoz.
1. Prva možnost se imenuje Detail level of document fields (Raven podrobnosti polj dokumenta)
in vam daje na izbiro tri prednosti:
a. All fields, including confidential test material information (Vsa polja, vključno z zaupnimi
informacijami o materialu za testiranje) – to možnost izberite, če želite izvoziti vsa polja in
informacije o vsem materialu za testiranje.
b. All fields, excluding confidential test material information (Vsa polja, razen zaupnih
informacij o materialu za testiranje) – to možnost izberite, če želite izvoziti vsa polja in
izključiti vse informacije o materialu za testiranje.
c. Basic level (Osnovna raven) – to možnost izberite, če želite v izvoz vključiti le „osnovna“
polja. Osnovna polja vključujejo vsa polja, razen zapisov o študiji končne točke v naslednjih
oddelkih IUCLID na podlagi zakonodaje OECD: Physico-chemical properties (Fizikalno–
kemijske lastnosti), Analytical methods (Analitične metode), Degradation and accumulation
(Razgradnja in kopičenje), Effects on biotic systems (Učinki na biotske sisteme, Efficacy
(Učinkovitost), Health effects (Učinki na zdravje, Pesticide residue chemistry (Kemija
ostankov pesticidov).
2. Pri drugi možnosti z imenom Confidentiality (Zaupnost) izberete, katere informacije se bodo
izvozile.
Vse zaupne informacije se samodejno izberejo za izvoz. Da bi izbrali zaupne informacije, ki jih
želite izvoziti, kliknite na spustni seznam in odznačite na seznamu možnosti polja, označena z
oznakami, ki jih ne želite izvoziti.
CBI – zaupne poslovne informacije;
IP – intelektualna lastnina;
št. PA – ni javno dostopno.
Lahko se tudi odločite, da boste izvozili samo zaupne informacije, in sicer tako, da odznačite
polje Not confidential (Ni zaupno).
3. Tretja možnost z imenom Use restricted to selected regulatory programmes (Uporaba je
omejena na izbrane regulativne programe) vam omogoča določiti, kateri regulativni nameni, če
sploh kateri, so bili dodeljeni snovi (snovem), ki jo (jih) izvažate ali želite izvoziti.
S spustnega seznama odprite seznam regulativnih programov. Vsi regulativni progami se
samodejno izberejo za izvoz. Odznačite regulativne programe, za katere ne želite, da so
vključeni v vaš izvoz.
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Na spustnem seznamu lahko odznačite tudi No regulatory purposes (Brez regulativnih
namenov), da se bo izvozilo vsako polje v entiteti vaše snovi, ki ni bilo označeno z regulativnim
programom.

17.4.3. Lastnosti administrativnih podatkov
Ta korak vam omogoča, da svoj izvoz podrobneje določite na podlagi različnih elementov podatkov
o svoji snovi, kot je prikazano spodaj:
1. Grob povzetek študije
Spustni seznam za izvoz samodejno izbere vsa polja, kjer so bili vneseni podatki o Robust
study summary (Grobem povzetku študije) v entitete, nabore podatkov ali dokumente, ki jih
izvažate. Lahko odznačite Yes (Da), da izključite vsa polja, kamor so bile vnesene informacije
o grobem povzetku študije. Lahko odznačite No (Ne), da vključite le polja, kamor so bile
vnesene informacije o grobem povzetku študije. Lahko odznačite Where Robust study
summary is not applicable (e.g. endpoint summaries) (Kadar se grob povzetek študije ne
uporablja (npr. povzetki o končni točki)), da izključite vsa polja, kjer se grobi povzetek študije
ne uporablja.
2. Uporabljeno za razvrščanje
Spustni seznam za izvoz samodejno izbere vsa polja, kamor so bili vneseni podatki o Used for
classification (Uporabljeno za razvrščanje). Lahko odznačite Yes (Da), da izključite vsa polja,
kamor so bile vnesene informacije o grobem povzetku študije. Lahko odznačite No (Ne), da
vključite le polja, kamor so bile vnesene informacije o grobem povzetku študije. Lahko
odznačite Where Used for classification is not applicable (e.g. endpoint summaries) (Kadar se
Uporabljeno za razvrščanje ne uporablja (npr. povzetki o končni točki)), da izključite vsa polja,
kjer se grobi povzetek študije ne uporablja.
3. Uporabljeno za MSDS
Spustni seznam za izvoz samodejno izbere vsa polja, kamor so bili vneseni podatki o Used for
MSDS (Uporabljeno za MSDS). Lahko odznačite Yes (Da), da izključite vsa polja, kamor so
bile vnesene informacije o grobem povzetku študije. Lahko odznačite No (Ne), da vključite le
polja, kamor so bile vnesene informacije o grobem povzetku študije. Lahko odznačite Where
Used for MSDS is not applicable (e.g. endpoint summaries) (Kadar se Uporabljeno za MSDS
ne uporablja (npr. povzetki o končni točki)), da izključite vsa polja, kjer se grobi povzetek
študije ne uporablja.
4. Oznaka namena
Spustni seznam za izvoz samodejno izbere vsa polja, kamor so bile vnesene naslednje
Oznake namena: ključna študija, podporna študija, ugotavljanje zanesljivosti dokazov,
neupoštevana študija, kjer je oznaka namena prazna, kjer se oznaka namena ne uporablja.
Odznačite katero koli od teh možnosti, da ne boste izvozili ustrezne oznake namena.
5. Opustitev podatkov
Spustni seznam za izvoz samodejno izbere vsako polje, kamor so bili vneseni podatki o Data
waiving (Opustitvi podatkov), kot je Study not technically feasible (Študija ni tehnično izvedljiva)
ali Exposure considerations (Podatki o izpostavljenosti). Če teh podatkov ne želite izvoziti,
odznačite ustrezno polje.
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6. Vrsta rezultata študije
Spustni seznam za izvoz samodejno izbere vsako polje, kamor je bila vnesena Study result
type (Vrsta rezultata študije), kot je Experimental result (Eksperimentalni rezultat) ali Readacross based on grouping of substances (category approach) (Navzkrižno branje na osnovi
združevanja snovi v skupine (pristop kategorije). Če teh podatkov ne želite izvoziti, odznačite
ustrezno polje.
7. Zanesljivost
Spustni seznam za izvoz samodejno izbere vsako polje, kamor so bili vneseni podatki o
Reliability (Zanesljivosti), kot je reliable without restrictions (zanesljivo brez omejitev) ali not
assignable (ni dodeljivo). Če teh podatkov ne želite izvoziti, odznačite ustrezno polje.

17.4.4. Nastavitve
Ta korak vam omogoča, da izberete, ali želite vključiti ali izključiti Attachments (Priloge) in
Annotations (Opombe), ki so povezane s snovjo (snovmi), ki jo (jih) izvažate. Izberete lahko le eno
izmed možnosti v Annotations (Opombah) in Attachments (Prilogah). Opozarjamo, da vključuje
privzeta izbira vse ustrezne opombe in da svojih prilog ne izvažajte.

17.4.5. Preverite izbrane dokumente (le za posamezne izvoze)
Ta korak se pojavi le, kadar izvažate posamezni nabor podatkov ali posamezni dokument.
Videli boste, da vsebuje štiri plošče z informacijami. Prvi dve plošči je mogoče urejati in se
uporabljata za določanje, kaj želite v svoji izvoženi datoteki ohraniti ali izpustiti. Tretja in četrta
plošča vsebujeta informacije za branje. Vse plošče so opisane spodaj.
1. Prva plošča se imenuje Entities list (Seznam entitet) in prikazuje vse entitete višje ravni (kot so
Pravne osebe, Stiki itn.), ki jih datoteka vsebuje. Vsaka entiteta je privzeto označena in izbrana
za izvoz. Če želite katero koli entiteto izpustiti iz vašega izvoza, jih odznačite tako, da
odznačite polje v stolpcu z imenom In (V).
2. Druga plošča z imenom References to (Sklici na) prikazuje zapise, ki jih vsebuje entiteta višje
ravni. Kliknite katero koli entiteto višje ravni in si oglejte zapise, ki jih vsebuje. Na tej plošči bo
na primer dokumentacija ali nabor podatkov o snovi vseboval celotno drevesno strukturo
zapisov. Ponovno bo privzeto vsak zapis označen in izbran za izvoz. Če želite kakšen določen
zapis izpustiti iz vašega izvoza, ga odznačite tako, da odznačite polje. Opozarjamo, da lahko v
entitetah z drevesno strukturo zapisov odznačite okenca za celoten oddelek, pa tudi za
posamezne oddelke.
3. Tretja plošča z imenom Referenced from (Sklicevan od) prikazuje entitete ali zapise, ki so
povezani z entiteto, ki ste jo izbrali na prvi plošči. Stik na prvi plošči bo na primer povezan s
pravno osebo, ki je prav tako prikazana na prvi plošči, in lahko si boste ogledali zadevno
pravno osebo na tej tretji plošči. Dobili boste predstavo o tem, katere entitete so prizadete, če
odznačite katere koli entitete ali zapise s prve in druge plošče.
4. Četrta plošča z imenom Končni rezultat prikazuje, katere entitete in zapisi bodo izvoženi, ko
boste končali in v Pomočniku za izvoz pritisnili gumb Finish (Dokončaj).
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17.4.6. Vnesite dodatne administrativne podatke
Tukaj vnesite v polje Remarks (Pripombe) (največ 32 365 znakov) vse pripombe, ki jih želite dodati
k svojemu izvozu.

17.4.7. Izberite mapo z izvoženimi datotekami
V tem zadnjem koraku lahko določite mesto v svojem lokalnem okolju IT, kamor se bo izvoz
shranil. Kliknite Browse (Prebrskaj) in izberite ciljno mapo za svoj izvoz.
Zaradi lažjega upravljanja strukture datotek za izvoz lahko uporabite tudi možnost create new
subfolder after [X number of] files (ustvari novo podmapo po [X številu] datotek). Ta možnost se
uporablja za starejše datotečne sisteme, ki ne morejo podpirati velike količine datotek v eni mapi.
Privzeto število za to možnost je 1 000, vendar se lahko ta vrednost spremeni v katero koli število
med 500 in 10 000.

17.5. Izvoz Zmesi/Proizvodov
Pri izvozu zmesi je več korakov podobnih korakom pri izvozu snovi. Kadar pride do prekrivanja
dveh vrst izvoza, je v navodilih v nadaljevanju navedena povezava do oddelka, kjer je to v celoti
opisano, poudarjene pa so tudi vse morebitne razlike med obema vrstama izvoza.

17.5.1. Izberite vrsto predložitve
Korak Select submission type (Izberite vrsto predložitve) je podoben enakovrednemu koraku pri
izvozu snovi, vendar z dvema razlikama:
1. Seznam, s katerega lahko izberete vrsto predložitve, je krajši v skladu z vrstami predložitve, ki
so na voljo za nabore podatkov za zmesi/proizvode.
2. Dodana je možnost, ki se imenuje use mixture components (uporabi sestavine zmesi). Tu
lahko izberete Yes (Da) in s tem vključite vse podatke o končni točki iz entitet, ki so povezane z
zmesjo/proizvodom, ki se bodo izvozili. Če izberete No (Ne), se ti isti podatki o končni točki ne
bodo izvozili.

17.5.2. Oznake za varstvo podatkov
Glejte oddelek Data protection flags (Oznake za varstvo podatkov)

17.5.3. Lastnosti administrativnih podatkov
Glejte oddelek Administrative data properties (Lastnosti administrativnih podatkov)

17.5.4. Nastavitve
Glejte oddelek Settings (Nastavitve)
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17.5.5. Preverite izbrane dokumente (le za posamezne izvoze)
Glejte oddelek Verify selected documents (Preveri izbrane dokumente)

17.5.6. Vnesite dodatne administrativne podatke
Glejte oddelek Enter additional administrative information (Vnesi dodatne administrativne podatke)

17.5.7. Izberite mapo z izvoženimi datotekami
Glejte oddelek Select the folder of the exported files (Izberite mapo z izvoženimi datotekami)

17.6. Izvoz kategorij
Izvoz kategorij ima mnogo korakov, ki so podobni korakom pri izvozu snovi. Kadar pride do
prekrivanja dveh vrst izvoza, je v navodilih v nadaljevanju navedena povezava do oddelka, kjer je
to v celoti opisano, poudarjene pa so tudi vse morebitne razlike med obema vrstama izvoza.

17.6.1. Izberite vrsto predložitve
Korak Select submission type (Izberite vrsto predložitve) je podoben enakovrednemu koraku pri
izvozu snovi, vendar z eno razliko. Seznam, s katerega lahko izberete vrsto predložitve, je krajši v
skladu z vrstami predložitve, ki so na voljo za kategorije.

17.6.2. Oznake za varstvo podatkov
Ta korak je enak kot pri izvozu snovi, vendar z eno razliko. Tu ni možnosti, da bi opredelili, kateri
material za testiranje se, če sploh, tudi izvaža. Glejte oddelek Data protection flags (Oznake za
varstvo podatkov), kjer je opis tega koraka.

17.6.3. Lastnosti administrativnih podatkov
Glejte oddelek Administrative data properties (Lastnosti administrativnih podatkov)

17.6.4. Nastavitve
Glejte oddelek Settings (Nastavitve)

17.6.5. Preverite izbrane dokumente (le za posamezne izvoze)
Glejte oddelek Verify selected documents (Preveri izbrane dokumente)

17.6.6. Vnesite dodatne administrativne podatke
Glejte oddelek Enter additional administrative information (Vnesi dodatne administrativne podatke)
iuclid_functionalities_sl.docx

Funkcionalnosti orodja IUCLID

Stran | 102

17.6.7. Izberite mapo z izvoženimi datotekami
Glejte oddelek Select the folder of the exported files (Izberite mapo z izvoženimi datotekami)

17.7. Izvoz Predlog
Pri izvozu predlog je več korakov podobnih korakom pri izvozu snovi. Kadar pride do prekrivanja
dveh vrst izvoza, je v navodilih v nadaljevanju navedena povezava do oddelka, kjer je to v celoti
opisano, poudarjene pa so tudi vse morebitne razlike med obema vrstama izvoza.

17.7.1. Izberite vrsto predložitve
Glejte oddelek Select submission type (Izberi vrsto predložitve)

17.7.2. Oznake za varstvo podatkov
Glejte oddelek Data protection flags (Oznake za varstvo podatkov)

17.7.3. Lastnosti administrativnih podatkov
Glejte oddelek Administrative data properties (Lastnosti administrativnih podatkov)

17.7.4. Nastavitve
Glejte oddelek Settings (Nastavitve)

17.7.5. Preverite izbrane dokumente (le za posamezne izvoze)
Glejte oddelek Verify selected documents (Preveri izbrane dokumente)

17.7.6. Vnesite dodatne administrativne podatke
Glejte oddelek Enter additional administrative information (Vnesi dodatne administrativne podatke)

17.7.7. Izberite mapo z izvoženimi datotekami
Glejte oddelek Select the folder of the exported files (Izberite mapo z izvoženimi datotekami)

17.8. Izvoz referenčnih snovi
Pri izvozu referenčnih snovi je več korakov podobnih korakom pri izvozu snovi. Kadar pride do
prekrivanja dveh vrst izvoza, je v navodilih v nadaljevanju navedena povezava do oddelka, kjer je
to v celoti opisano, poudarjene pa so tudi vse morebitne razlike med obema vrstama izvoza.
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17.8.1. Oznake za varstvo podatkov
Ta korak je enak kot pri izvozu snovi, vendar z eno razliko. Tu ni možnosti, da bi opredelili, kateri
material za testiranje se, če sploh, tudi izvaža. Glejte oddelek Data protection flags (Oznake za
varstvo podatkov), kjer je opis tega koraka.

17.8.2. Nastavitve
Glejte oddelek Settings (Nastavitve)

17.8.3. Vnesite dodatne administrativne podatke
Glejte oddelek Enter additional administrative information (Vnesi dodatne administrativne podatke)

17.8.4. Izberite mapo z izvoženimi datotekami
Glejte oddelek Select the folder of the exported files (Izberite mapo z izvoženimi datotekami)

17.9. Izvoz Dokumentacije
Pri izvozu dokumentacije je več korakov podobnih korakom pri izvozu snovi. Kadar pride do
prekrivanja dveh vrst izvoza, je v navodilih v nadaljevanju navedena povezava do oddelka, kjer je
to v celoti opisano, poudarjene pa so tudi vse morebitne razlike med obema vrstama izvoza.

17.9.1. Nastavitve
Ta korak je enak kot pri snoveh, glejte oddelek Settings (Nastavitve) zgoraj, vendar ne vsebuje
možnosti za izvoz prilog.

17.9.2. Vnesite dodatne administrativne podatke
Glejte oddelek Enter additional administrative information (Vnesi dodatne administrativne podatke)

17.9.3. Izberite mapo z izvoženimi datotekami
Glejte oddelek Select the folder of the exported files (Izberite mapo z izvoženimi datotekami)

17.10.

Izvoz vseh drugih entitet, naborov podatkov in dokumentov

Poleg osnovnih entitet, navedenih zgoraj, lahko izvažate tudi druge entitete, nabore podatkov in
dokumente. Te druge entitete, nabore podatkov in dokumente lahko izbirate in izvažate le prek
možnosti manual selection (ročna izbira), kot je opisano zgoraj, ali neposredno, s klikom z desnim
gumbom miške na same dokumente ali nabore podatkov v entiteti.
Spodaj je opredeljen Postopek pomočnika za izvoz za preostale entitete, nabore podatkov in
dokumente, ter razdeljen na korake Postopka pomočnika za izvoz. Koraki se začnejo z drugim
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korakom Postopka množičnega izvoza in z drugim korakom, kadar izvažate posamezni nabor
podatkov ali dokument neposredno iz entitete. Postopek za izvoz zgoraj navedenega je podoben
zgoraj opisanim korakom, v primeru prekrivanja pa se ustvari povezava do podrobnejšega opisa,
kaj lahko v tem koraku storite.

17.11.

Izvoz Pravnih oseb in Lokacij pravnih oseb

Spodnje besedilo z navodili vsebuje povezavo do oddelka, kjer je korak podrobneje opisan, in
poudarja vse morebitne razlike glede določenega koraka.

17.11.1.

Oznake za varstvo podatkov

Ta korak je enak, kot je opisano v oddelku Data protection flags (Oznake za varstvo podatkov),
vendar z eno razliko. Tu ni možnosti, da bi opredelili, kateri material za testiranje se, če sploh, tudi
izvaža.

17.11.2.

Nastavitve

Glejte oddelek Settings (Nastavitve)

17.11.3.

Preverite izbrane dokumente (le za posamezne izvoze)

Glejte oddelek Verify selected documents (Preveri izbrane dokumente)

17.11.4.

Vnesite dodatne administrativne podatke

Glejte oddelek Enter additional administrative information (Vnesi dodatne administrativne podatke)

17.11.5.

Izberite mapo z izvoženimi datotekami

Ta korak je enak koraku, opisanemu v oddelku Select the folder of the exported files (Izberite
mapo izvoženih datotek), ne vsebuje pa možnosti, da bi lahko po 500 datotekah ali več ustvarili
podmape.

17.12.

Izvoz stikov

Spodnje besedilo z navodili vsebuje povezavo do oddelka, kjer je korak podrobneje opisan, in
poudarja vse morebitne razlike glede določenega koraka.

17.12.1.

Vnesite dodatne administrativne podatke

Glejte oddelek Enter additional administrative information (Vnesi dodatne administrativne podatke)
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Izberite mapo z izvoženimi datotekami

Glejte oddelek Select the folder of the exported files (Izberite mapo z izvoženimi datotekami)

17.13.

Opombe

Spodnje besedilo z navodili vsebuje povezavo do oddelka, kjer je korak podrobneje opisan, in
poudarja vse morebitne razlike glede določenega koraka.

17.13.1.

Oznake za varstvo podatkov

Ta korak je trenutno prazen, prosimo, pritisnite Next (Naprej).

17.13.2.

Nastavitve

Ta korak je enak, kot je opisano v oddelku Settings (Nastavitve) zgoraj, vendar z eno razliko.
Izberete lahko le možnost, da priloge izvozite ali ne izvozite, ne vsebuje pa možnosti, da izvozite
ali ne izvozite opomb.

17.13.3.

Preverite izbrane dokumente (le za posamezne izvoze)

Glejte oddelek Verify selected documents (Preveri izbrane dokumente)

17.13.4.

Vnesite dodatne administrativne podatke

Glejte oddelek Enter additional administrative information (Vnesi dodatne administrativne podatke)

17.13.5.

Izberite mapo z izvoženimi datotekami

Glejte oddelek Select the folder of the exported files (Izberite mapo z izvoženimi datotekami)

17.14.

Zapisi o končni točki

Spodnje besedilo z navodili vsebuje povezavo do oddelka, kjer je korak podrobneje opisan, in
poudarja vse morebitne razlike glede določenega koraka.

17.14.1.

Oznake za varstvo podatkov

Glejte oddelek Data protection flags (Oznake za varstvo podatkov)

17.14.2.

Lastnosti administrativnih podatkov

Glejte oddelek Administrative data properties (Lastnosti administrativnih podatkov)
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Nastavitve

Glejte oddelek Settings (Nastavitve)

17.14.4.

Preverite izbrane dokumente (le za posamezne izvoze)

Glejte oddelek Verify selected documents (Preveri izbrane dokumente)

17.14.5.

Vnesite dodatne administrativne podatke

Glejte oddelek Enter additional administrative information (Vnesi dodatne administrativne podatke)

17.14.6.

Izberite mapo z izvoženimi datotekami

Glejte oddelek Select the folder of the exported files (Izberite mapo z izvoženimi datotekami)

18. Natisni
Program IUCLID 6 vam omogoča, da ustvarite dokumente v obliki PDF in natisnete naslednje
datoteke: Substance datasets (Nabori podatkov o snovi), Mixture/Product datasets (Nabori
podatkov o zmesi/proizvodu,), Templates (Predloge), Categories (Kategorije), Dossiers
(Dokumentacija), Endpoint study records (Zapisi o študiji končne točke), Endpoint summary
records (Zapisi o povzetku končne točke), Reference substances (Referenčne snovi), Literature
references (Sklici na literaturo), Legal entity sites (Lokacije pravnih oseb), Legal entities (Pravne
osebe), Contacts (Stiki), Annotations (Opombe).
Preden ustvarite dokument PDF ali tiskate, je treba opozoriti na nekaj pomembnih točk:
1. Dokument v obliki PDF lahko ustvarite in ga nato natisnete, če je vašemu uporabniškemu
računu IUCLID dodeljena vloga, ki ima dovoljenje za tiskanje. To je nastavljeno v zavihku
Dovoljenja entitete Vloge v User management (Upravljanju uporabnikov).
2. Naenkrat ni mogoče natisniti več kot ene od zgoraj naštetih datotek. Če želite na primer
natisniti dva ločena povzetka končne točke, boste morali ustvariti dve posamezni datoteki PDF.
3. V PDF bodo vključene vse informacije, ki so označene kot zaupne.
4. Prav tako bodo v PDF vključene vse entitete, na katere se sklicuje nabor podatkov ali
dokument, ki ga tiskate. Če na primer tiskate Kategorijo ki je povezana s Pravno osebo, bodo
tudi informacije o Pravni osebi vključene v PDF.
5. Podedovanih študij končne točke in zapisov povzetkov s predloge ni mogoče tiskati vsakega
posebej ampak so vključeni v PDF, ko se tiska celotni nabor podatkov.

18.1. Pomočnik za tiskanje
Obstajata dva načina za dostopanje do Pomočnika za tiskanje in ustvarjanje dokumenta PDF za
tiskanje:
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1. lahko z desno tipko miške kliknete neposredno na datoteko, iz katere želite ustvariti PDF in
kliknete Natisni na meniju, ki se prikaže,

ali
2. kliknete na File (Datoteko) v zgornjem levem kotu okna IUCLID in z menija izberete Print
(Natisni).

Ne glede na to, kateri način tiskanja izberete, se bo prikazal isti Pomočnik za tiskanje IUCLID in
vas vodil skozi postopek ustvarjanja vašega dokumenta PDF.

18.2. Kako uporabljati Pomočnika za tiskanje?
Ko se Pomočnik za tiskanje odpre, boste v enem koraku dokončali ustvarjanje dokumenta PDF.
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Pod naslovom Output file (Izhodna datoteka) je navedena pot, ki kaže, kam se bo PDF shranil v
vašem lokalnem okolju IT. Kliknite gumb Browse (Prebrskaj), da spremenite lokacijo, kamor se bo
vaš PDF shranil. Pod tem naslovom so štiri možnosti s polji za označevanje ali odznačevanje:
1. Print annotations (Natisni opombe) (odznačeno kot privzeto)
Če označite to možnost, bodo vse opombe iz vašega nabora podatkov, dokumentov ali entitete
vključene v ustvarjeni PDF.
2. Print empty fields (Natisni prazna polja) (odznačeno kot privzeto)
Če označite to možnost, bodo vsa prazna polja iz vašega nabora podatkov, dokumenta ali
entitete vključena v ustvarjeni PDF.
3. Print cover page (Natisni naslovnico) (označeno kot privzeto)
Če pustite to polje označeno, bo imel ustvarjeni PDF naslovnico, ki vključuje naslednje
informacije:
a. Ime snovi
b. Latnik pravne osebe
c. Datum tiskanja
4. Open viewer for print output (Odpri pregledovalnik za izhod tiskalnika) (označeno kot privzeto)
Če pustite to polje označeno, se bo PDF samodejno odprl potem, ko ga shranite v vaše lokalno
okolje IT.
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18.3. Kazalo vsebine in struktura dokumenta PDF
V ustvarjenem dokumentu PDF boste pod naslovno stranjo videli kazalo. To vam bo pomagalo
ugotoviti, kje so informacije, ki si jih želite ogledati. Za velike datoteke, kot so nabori podatkov, bo
struktura PDF ustrezala oddelkom, ki vsebujejo informacije; glejte primere spodaj.
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19. Dodatna pomoč
Če potrebujete pomoč poleg tega, kar je predstavljeno v sistemu za pomoč IUCLID 6, lahko storite
naslednje:
1. Posvetujte se na spletišču UCLID 6 na naslovu http://iuclid.eu, kjer boste našli članke o
novostih, različne priročnike in zbirko Frequently Asked Questions (Pogosto zastavljena
vprašanja). Tukaj boste na primer našli več informacij o migraciji podatkov iz programa
IUCLID 5 in o vtičnikih programa IUCLID.
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2. Brezplačno se obrnite na Službo agencije ECHA za pomoč uporabnikom prek obrazca na
naslovu http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form. To je spletni obrazec, kjer lahko
opredelite vrsto pomoči, ki jo potrebujete, in ga posredujete najbližjemu ustreznemu
strokovnjaku. Skupina Službe za pomoč uporabnikom vam bo odgovorila v angleščini v 15
delovnih dneh. Prejmete lahko tudi odgovor v drugem jeziku EU, vendar opozarjamo, da bo v
tem primeru za odgovor potrebnih več kot 15 dni.

19.1. Vzpostavljanje stika s Službo agencije ECHA za pomoč
uporabnikom za tehnično podporo
Program IUCLID 6 je bil natančno preskušen. Če med namestitvijo oziroma uporabo programa
IUCLID 6 vseeno naletite na težave, ki bi lahko bile posledica tehničnih težav v zvezi s programsko
opremo, lahko to sporočite prek spletnega obrazca Službe agencije ECHA za pomoč uporabnikom
na naslovu:
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
Če uporabljate strežnik IUCLID 6, o težavah najprej obvestite skrbnika sistema.
Obrazec se izpolnjuje v treh korakih:
1. Vnesite podatke za stik, razmerje do EU in izberite temo I need technical support on IUCLID 6
(Potrebujem tehnično pomoč za program IUCLID 6).
2. Vnesite zadevo in vprašanje ter čim natančneje opišite tehnične podatke. Na primer, opišite
korake, ki ste jih naredili, preden se je težava pojavila. Če se je pojavilo sporočilo o napaki v
območju za sporočila, vključite tudi to. Če želite agenciji ECHA poslati datoteke, je to izvedljivo
na naslednji strani.
3. Tu lahko pripnete datoteko(-e), na primer posnetke zaslona in dnevniške datoteke. Potrdite vse
podatke in kliknite Send email (Pošlji sporočilo).
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