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1. Gränssnittsöversikt
Det grafiska användargränssnittet i IUCLID 6 har ett huvudfönster med fasta funktionsmenyer
upptill och nedtill. I mitten finns ett område för visning av en startsida eller olika fält för
datahantering. Vyn för datahantering är uppdelad i tre rutor: Navigation (Navigering), Data och
Information. Gränssnittets allmänna struktur visas nedan.
Figur 1

Gränssnittets struktur i IUCLID 6

Bildförklaring, Figur 1:
1. Huvudmenyer.
2. Övre menyrad.
3. Fält för systemmeddelanden. Klicka på den svarta pilen längst till höger om du vill utöka fältet
och visa alla meddelanden.
4. Internt huvudfönster för visning av startsidan eller en sida med tre rutor: Navigation
(Navigering), Data och Information.
5. Nedre menyfält. Här visas aktiv Legal entity (Juridisk enhet), aktuell User (Användare) och
bakgrundsjobb.
Vissa funktioner i IUCLID 6 visas i egna popupfönster. Några av dessa innehåller en guide för
strukturerad inmatning av data i rätt följd. Det gäller till exempel Export och när man skapar ett
Dossier (underlag). Huvudfönstrets delar beskrivs nedan.

1.1. Visningslägen för ikoner, menykommandon och objekt i
gränssnittet
Ikoner, menykommandon och knappar som länkar till funktioner kan visas i tre olika lägen i
gränssnittet. Mörkgrått betyder att länken är aktiv. Mycket ljust grått betyder att länken är inaktiv.
Det kan bero på att funktionen inte är relevant eller på att den är spärrad av säkerhetsskäl. Orange
indikerar att muspekaren befinner sig över objektet så att länken aktiveras om du klickar på
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musknappen/vänster musknapp. Vid högerklickning öppnas en meny i vissa fall. Nedan visas hur
färgerna fungerar.
Figur 2

Färger och nyanser i gränssnittet

Bildförklaring, Figur 2:
1. Ikonen eller menykommandot är inaktiverat.
2. Muspekaren befinner sig över ett klickbart objekt.
3. Ikonen eller menykommandot är klickbart.

1.2. Vanliga funktioner i gränssnittet
Följande funktioner finns överallt i gränssnittet.

1.2.1.

Flagga

Enskilda fält och fältgrupper kan märkas med en flagga. Som standard anges ingen flagga. En och
samma flagga kan indikera både konfidentiell behandling och/eller koppling till ett specifikt
tillsynsprogram. Du kan filtrera data genom att placera en flagga i ett Dossier (Underlag) samt vid
export och utskrift. Fältet som en flagga refererar till indikeras i flaggans namn eller finns närmast
nedanför flaggikonen. Själva flaggan är också ett fält som kan öppnas och där data kan anges (se
figuren nedan).
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Ange konfidentiell behandling i en flagga

Klicka på pilen och markera ett alternativ i listan som visas. Eventuell motivering för konfidentiell
behandling kan anges i fältet Justification (Motivering) som är ett fritextfält med en fritextmall.
Fritextmallen innehåller förslag till vad som kan anges i fältet. Öppna fritextmallen genom att klicka
på ikonen som har bokstaven A med en liten pil ( ). Klicka på knappen Insert (Infoga) om du vill
kopiera texten från mallen till fältet. Redigera sedan texten efter behov.
Ange en koppling till ett tillsynsprogram genom att markera en eller flera kryssrutor enligt nedan.
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Ange en flagga för koppling till ett tillsynsprogram

Varje möjligt läge för en flagga har en egen ikon enligt figuren nedan.
Tabell 1: Ikoner för en flaggas möjliga lägen

Ikoner

Läge
Ingen flagga har angetts.
En flagga har angetts men utan konfidentiell
behandling.
En flagga har angetts med konfidentiell
behandling.

När en flagga anges indikeras flaggans typ av en kod som visas efter den. Koderna för
konfidentiell behandling är CBI (Konfidentiell affärsinformation), IP (Immateriell äganderätt) och No
PA (Ej offentligt tillgängligt). Koden för koppling till ett tillsynsprogram är den kod som står i
versaler före bindestrecket, till exempel EU: REACH. Exemplet nedan visar en flagga som
indikerar att fältet innehåller konfidentiell affärsinformation och är kopplat till EU:s REACHlagstiftning.
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En flagga för ett fält

1.3. Huvudmenyer
Menyerna ger åtkomst till olika funktioner och delar av gränssnittet. En del funktioner kan man
även komma åt på andra sätt i gränssnittet, exempelvis genom att högerklicka på ett markerat
dokument. Om en ikon visas i mycket ljust grå (nästan vit) färg, är den inte tillämpbar i det aktuella
sammanhanget eller så har aktuell User (Användare) (Användare) inte behörighet att använda
ikonen.

1.3.1.

File (Arkiv)

På menyn File (Arkiv) finns flera funktioner, varav många också kan väljas på andra sätt.
Undantaget är administrationsfunktionerna, som bara kan väljas på menyn.

1.3.1.1.

Log in (Logga in)

Öppnar ett popupfönster där användaren kan logga in (se nedan). Fönstret kan endast öppnas när
användaradministration är aktiverad och ingen användare redan är inloggad. Mer information finns
i avsnitt 15 User management (Användaradministration).
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Inloggningsfönstret

1.3.1.2.

Log out (Logga ut)

När du loggar ut lämnas programmet i gång med huvudfönstret öppet. En användare kan då logga
in enligt vad som beskrivs ovan. Detta gäller endast när användaradministration är aktiverad och
en användare är inloggad. Mer information finns i avsnitt 15 User management
(Användaradministration).

1.3.1.3.

System administration (Systemadministration)

Här kan man justera olika inställningar som påverkar hur hela systemet fungerar. Alternativet kan
endast väljas när startsidan visas.
1.3.1.3.1.

General (Allmänt)

Maxgränsen för sökfrågor är det högsta antal dokument som kan hittas med en sökning i
navigeringsrutan. Om en sökning ger för många resultat kan man sätta en maxgräns för att hindra
att systemet får slut på minne eller andra resurser.
1.3.1.3.2.

Security policy (Säkerhetsregler)

Inställningar för autentisering av användare, enligt vad som beskrivs i avsnitt 15.1.2.2 Password
management (Lösenordshantering) och avsnitt 15.1.2.4.1 Allmänt. Dessa funktioner tillämpas
endast om användaradministration är aktiverad.
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Export

I det första fältet, Number of bulk exported documents allowed (Tillåtet antal dokument för
massexport), kan man ange en maxgräns för hur många dokument som får exporteras samtidigt.
Detta kan vara användbart exempelvis för att hindra att lagringsutrymmet tar slut mitt under en
export.
I det andra fältet, Max number of bulk exported documents per directory (Högsta tillåtna antal
massexporterade dokument per mapp), kan man ange en maxgräns för hur många filer som får
läggas i en och samma mapp. När gränsen uppnås, skapar IUCLID 6 automatiskt en ny mapp och
exporterar resterande filer dit. Denna funktion introducerades därför att en del datorsystem blir
långsamma om tusentals filer placeras i en enda mapp, oavsett filernas storlek.

1.3.1.4.

User management (Användaradministration)

Här finns genvägar för att skapa och administrera användare, roller och grupper. Mer information
om användare, roller och grupper finns i avsnitt 15. Det finns länkar till specialverktyg för
användaradministration (beskrivs nedan) i avsnitten 15.1.2.5 Export users (Exportera användare),
15.1.2.6 Download empty users csv (Ladda ned tom csv-fil med användare) och 15.1.2.7 Import
users (Importera användare).

1.3.1.5.

New (Nytt)

Den här funktionen används för att skapa ett nytt programobjekt som har någon av de IUCLIDspecifika typerna. Dessa typer är Legal entity (Juridisk enhet), Site (Plats), Substance (Ämne),
Template (Mall), Mixture/Product (Beredning/produkt), Category (Kategori), Reference substance
(Referensämne), Contact (Kontakt), Literature reference (Litteraturreferens) och Annotation
(Anteckning). Du kan även komma åt funktionen genom att högerklicka på tillämplig panel på
startsidan.

1.3.1.6.

Save (Spara)

Sparar ändringar som gjorts i databasen. När ändringarna sparats visas ett meddelande med en
grön informationsikon.

1.3.1.7.

Save with comment (Spara med kommentar)

En kommentar som anges här visas sedan i ändringshistoriken på informationspanelen, enligt
beskrivningen i avsnitt 1.10.4 Modification history (Ändringshistorik).

1.3.1.8.

Create Dossier (Skapa underlag)

Startar en guide som hjälper användaren att skapa ett Dossier (underlag) utifrån ett Substance
dataset (ämnesdataset). Ämnesdatasetet måste först väljas i gränssnittet.
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Export

Det valda dokumentet exporteras som en fil i IUCLID 6-format med filnamnstillägget i6z.
Alternativen varierar beroende på vad som exporteras. Se avsnitt 17 Export.
Om man väljer flera dokument exporteras vart och ett till en separat fil.

1.3.1.10. Print (Skriv ut)
Det valda dokumentet sparas som PDF-fil. Du kan välja om Annotations (Anteckningar) ska tas
med i utskriften eller inte.

1.3.1.11. Delete (Ta bort)
Det valda dokumentet raderas fullständigt ur systemet och går sedan inte att återställa. En
tillämplig varning visas ifall det finns data i systemet som är beroende av dokumentet. Flera
dokument kan väljas samtidigt.

1.3.1.12. Exit (Avsluta)
Gränssnittet stängs ned. I en desktop-installation avslutas också själva programmet. I en
serverinstallation avslutas programinstansen på den lokala klientdatorn, men programmet som
körs på servern påverkas inte.

1.3.2.

Edit (Ändra)

På den här menyn finns vanliga redigeringsfunktioner: Undo (Ångra), Redo (Gör om), Cut (Klipp
ut), Copy (Kopiera) och Paste (Klistra in). Brukliga kortkommandon kan användas, till exempel
CTRL+V för Klistra in.

1.3.3.

Go (Gå)

Här kan man i ett enda steg byta vy i det inre huvudfönstret.

1.3.3.1.

Back (Tillbaka)

Går ett steg bakåt till närmast föregående vy. Om du har matat in data som ännu inte har sparats i
datainmatningsfönstret innan du väljer Back, så visas en varning om att dessa data kommer att
raderas om de inte sparas först.

1.3.3.2.

Forward (Framåt)

Ångrar den senaste användningen av funktionen Back ovan.
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Home (Startsida)

Home öppnar startsidan.

1.3.4.
1.3.4.1.

View (Visa)
Background jobs (Bakgrundsjobb)

Bakgrundsjobb är aktiviteter som utförs automatiskt i bakgrunden så att användaren inte hindras
att använda gränssnittet. Vissa aktiviteter, till exempel export av stora mängder data, tar lång tid
och användaren behöver kunna göra annat under tiden.
När du väljer menykommandot View > Background jobs (Visa > Bakgrundsjobb) öppnas
bakgrundsjobbkonsolen med uppgifter om samtliga bakgrundsjobb. Det jobb som påbörjades
senast visas överst. Uppgifterna som visas är jobbtyp, ett förloppsfält och, för avslutade jobb, en
notering om ifall jobbet slutfördes eller misslyckades. Figuren nedan visar ett exempel med två
poster i konsolen.
Figur 7

Bakgrundsjobbkonsolen

Du kan visa information om vad som hänt med jobbet genom att dubbelklicka någonstans i
jobbpostens förloppsfält (inringat i rött ovan). Då öppnas ett popupfönster med antingen en
sammanfattning eller, om jobbet är uppdelat i underordnade jobb, en lista med poster för dessa.
De underordnade jobbposterna kan också öppnas på samma sätt med dubbelklickning.
Om bakgrundsjobbet är en dataexport kan berörda data endast hämtas via sammanfattningen som
man får fram genom att dubbelklicka i förloppsfältet. Popupfönstret för exportprocessen öppnas
med fliken Summary (Sammanfattning) förvald. I vissa fall finns det också en flik som heter Details
(Detaljer). På fliken Summary finns en lista med utförda steg och en knapp som man kan använda
för att hämta alla data omedelbart (se figuren nedan).
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Sammanfattning av ett bakgrundsjobb

På fliken Details visas en lista över de enskilda entiteter som ingick i exporten.
Nedladdningsknappen här fungerar likadant som på fliken Summary.
Figur 9

Detaljer om ett bakgrundsjobb

Medan ett jobb körs är ikonen till höger i det nedre verktygsfältet orange och snurrar medsols. Ju
kortare jobb, desto snabbare snurrar ikonen. När alla jobb är avslutade blinkar ikonen tills alla
poster har tagits bort från listan. Du tar bort en post genom att klicka på korsikonen till höger om
jobbposten. Ta aldrig bort en jobbpost förrän du är säker på att informationen i posten inte längre
behövs. När posten har tagits bort är informationen inte längre tillgänglig i gränssnittet.
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Help (Hjälp)
Help (Hjälp)

Help öppnar hjälpsystemet för IUCLID 6 på den senast visade sidan. Första gången hjälpen
öppnas efter driftsättning av programmet visas en standardsida.

1.3.5.2.

About (Om)

About öppnar ett fönster med teknisk och juridisk information om IUCLID 6 och den specifika
programinstansen. Programmets versionsnummer visas längst ned till vänster i det första fönstret.

1.4. Övre menyrad
För bekvämlighetens skull finns här länkar till funktioner som används ofta och som också är
åtkomliga från huvudmenyn. Nedan visas ett exempel där det framgår att funktionen Paste (Klistra
in) kan väljas på två ställen.
Figur 10

1.4.1.

Övre menyrad

Sökning efter UUID

Du kan söka efter den universella, unika identitetsbeteckningen (UUID) för ett dokument genom att
klistra in UUID-numret i fältet och sedan antingen klicka på ikonen med förstoringsglaset eller
trycka på returtangenten. Sökresultatet visas i navigeringsrutan. Detta är ofta det snabbaste sättet
att hitta ett dokument om dess UUID finns noterat och lättåtkomligt.
Tänk på att sökningen kan ge flera resultat. Det kan exempelvis bli en träff på ett ämnesdataset
och en för varje kopia av detta som finns i olika underlag.

1.5. Meddelandeområde
I denna del av gränssnittet visas systemmeddelanden, exempelvis om att ett dokument har
skapats och liknande. Om det visas ett felmeddelande som du inte kan förklara och du vill
rapportera till programtillverkaren, kan du göra det enligt avsnitt 19 Ytterligare hjälp. Flera
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meddelanden kan visas samtidigt i området. Vid behov kan du utöka meddelandeområdet på
höjden genom att klicka på den svarta nedåtpilen längst till höger om området. Klicka på
motsvarande uppåtpil när du vill förminska området igen.

1.6. Nedre menyrad
Nederst till höger i gränssnittet finns följande funktioner tillgängliga.

1.6.1.

Juridisk enhet

I det första fältet visas namnet på den aktuella juridiska enheten. Om du klickar i fältet Legal entity
visas en listruta med alla juridiska enheter som är kopplade till den aktuella användaren. Om det
finns flera juridiska enheter i listan kan man välja en annan juridisk enhet här genom att klicka på
den.

1.6.2.

Aktuell användare

Nästa fält i den nedre menyraden innehåller namnet på aktuell användare. Åtkomst till data och
funktioner styrs av den aktiva användarens behörighet.

1.6.3.

Indikator för bakgrundsjobb

Längst ned till höger i gränssnittet finns en rund ikon som indikerar status för bakgrundsjobb.
Ikonen beskrivs i avsnitt 1.3.4.1. Background jobs (Bakgrundsjobb).

1.7. Startsidan
Startsidan visas som standard när du startar en klientversion av IUCLID 6 och när du loggar in i en
serverversion. Du kan visa startsidan genom att gå till huvudmenyn Go (Gå) och välja Home
(Start) eller genom att klicka på husikonen mitt på menyraden (se nedan).
Figur 11

Ikonen för startsidan

Nedan visas ett exempel på en startsida i reducerad storlek.
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Startsidan visas i 50 procent av full storlek med muspekaren över Dossier (Underlag)

Du kan visa startsidan när som helst genom att klicka på husikonen i menyraden. På startsidan
finns paneler för funktioner som är kopplade antingen till en viss typ av entitet eller till IUCLID 6
som helhet. Termen entity (entitet) avser en viss typ av dataobjekt som är specifikt för IUCLID, till
exempel Substance (Ämne) och Legal entity (Juridisk enhet). Varje panel har en ikon för
entiteten/funktionen. Om du placerar muspekaren över en panel aktiveras den och ikonen ändrar
färg. Om du klickar på en aktiverad ikon öppnas motsvarande fönster. Om du högerklickar visas i
stället en meny med kommandon, exempelvis för att skapa ett nytt Substance dataset
(Ämnesdataset) som i exemplet nedan.
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Högerklicka på en panel på startsidan så visas en meny

Bildförklaring, Figur 13:
1. Pekaren är inte över panelen.
2. Pekaren är över panelen, som därmed aktiveras så att ikonen byter färg.
3. Användaren har högerklickat och en funktionsmeny visas. I det här exemplet, för Substance
(Ämne) finns det bara en funktion i menyn: att skapa ett nytt ämne.
4. Välj funktionen genom att hålla muspekaren över den. Klicka för att utföra funktionen.
Panelerna är ordnade i fyra grupper efter funktionsområde. Panelen Dossier (Underlag) är
placerad i mitten och större än de andra, som indikation på dess centrala roll för tillsynsaktiviteter.
Entiteterna och funktionerna som hör till panelerna beskrivs i respektive avsnitt i denna handbok.
Nedan förklaras resonemanget bakom hur panelerna har grupperats.
Main tasks (Huvuduppgifter) innehåller länkar till entiteter där användaren anger exempelvis
toxikologiska data, fysikalisk-kemiska data och användningsdata som är specifika för användarens
egna behov och omständigheter. Dessa data kan ändras, exempelvis under en utvärdering enligt
en viss förordning.
Tools and administration (Verktyg och administration) innehåller länkar till funktioner som inte
berör databearbetning utan snarare åtkomst och överföring av data till och från IUCLID 6.
Inventories (Register) innehåller länkar till entiteter där man förvarar information som normalt inte
ändras över tid och som kan vara relevant för andra personer, som eventuellt använder IUCLID 6
på helt annorlunda sätt. Ett Reference substance (Referensämne) kan exempelvis vara en liten,
vanlig molekyl som förekommer i många olika sammanhang. Informationen i Reference
substances är redigerbar men ändras normalt inte.
Plugins (Insticksprogram) har länkar till funktioner som med avsikt inte har integrerats i IUCLID,
därför att inte alla användare behöver dem och de kan utvecklas snabbare som fristående
insticksprogram utan att hela IUCLID måste uppgraderas. Mer information om insticksprogram
finns på webbplatsen för IUCLID 6.
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Funktionerna i grupperna Main tasks (Huvuduppgifter) och Inventories (Register), liksom även
User management (Användaradministration), visas på en sida som är uppdelad i tre rutor:
Navigation (Navigering), Data och Information enligt figuren nedan. Man kan ändra rutornas storlek
i relation till varandra genom att klicka och dra deras kantlinjer.
Figur 14

Rutorna Navigation (1), Data (2) och Information (3)

Rutorna Navigation, Data och Information beskrivs i nedanstående avsnitt.

1.8. Rutan Navigation (Navigering)
Här kan man markera hela och/eller en del av ett dokument som man vill utföra en funktion på eller
läsa data i. I tillämpliga fall kan man markera flera objekt samtidigt. När du öppnar
navigeringspanelen genom att klicka på ikonen på startsidan, visas som standard alla dokument
(eller så många som möjligt) av den valda typen i en tabell. De första 500 sökträffarna visas som
standard. Hur man ändrar den maxgränsen beskrivs i avsnitt 1.3.1.3.1 General (Allmänt). Man kan
ändra vilka dokument som visas i tabellen med hjälp av sökfunktionen som beskrivs nedan. Man
kan välja en specifik del av ett dokument med funktionen TOC (Innehållsförteckning) som beskrivs
nedan.
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Fliken Search (Sök) i navigeringsrutan

I navigeringsrutan finns en flik med sökfunktioner. Eventuella funktioner utöver sökning har egna,
separata flikar. Ett undantag är User management (Användaradministration), som inte har någon
sökflik men kan ha följande flikar: User (Användare), Role (Roll) och Group (Grupp). Alla dessa
flikar innehåller i så fall sökfunktioner. Första gången navigeringsrutan för Substance (Ämne)
öppnas, till exempel, visas bara sökfliken. Men när du öppnar ett specifikt ämne visas
dokumentspecifika data från det tillämpliga dokumentet på flikarna TOC (Innehållsförteckning) och
Annotations (Anteckningar). Ett exempel på en sökning visas nedan.
Figur 15

Sökning efter ett ämne baserat på ändringsdatum

Ange sökvillkor i fälten överst i rutan och klicka sedan på knappen Search (Sök). Resultaten visas i
en tabell under sökvillkoren. Du kan rensa bort alla sökvillkor på en gång genom att klicka på
knappen Clear (Rensa). En asterisk kan användas som jokertecken för ett eller flera tecken.
Exempel: sökvillkoret met* returnerar alla poster som börjar med met.
Du kan markera poster i sökresultatlistan och sedan utföra olika funktioner med dem, antingen via
menyerna eller genom att högerklicka. Du kan markera flera poster på brukligt sätt, men alla
funktioner kan inte utföras på flera poster samtidigt. Så här öppnar du ett dokument så att
dokumentspecifika värden visas i data- och informationsrutorna: markera dokumentet i listan och
dubbelklicka på det, eller högerklicka på det och välj Open (Öppna) på menyn som visas.
Du kan utöka och förminska den del av rutan där sökvillkoren visas genom att klicka på den svarta
pilen till höger om sökvillkoren.
Högst 500 sökresultat kan visas samtidigt, detta för att sökfunktionen inte ska bli överbelastad. En
varning visas om det finns fler än 500 resultat. Det är bättre att förfina sökvillkoren än att anta att
de 500 resultaten har hämtats från databasen i någon meningsfull ordning.
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Result Type (Resultattyp)

Vid Result type kan du ändra vilken typ av entitet som hittas och visas i resultattabellen. Det är
samma funktion som om du skulle gå till startsidan och klicka på ikonen för den sorts entitet du vill
söka efter.

1.8.1.2.

Query type (Frågetyp)

Query type ger olika sökmöjligheter beroende på vilken typ av entitet sökningen gäller. Vilka fält
som visas beror på typ av entitet och typ av sökning. Exempel: du kan söka efter underlag som
innehåller en viss förorening, och då visas fält där du kan ange kemisk identitet för föroreningen.

1.8.1.3.

Ownership (Innehav)

Ownership visas som sökvillkor endast under förutsättning att IBS (Instance Based Security) har
aktiverats, enligt beskrivningen i avsnitt 15.2.2.5 IBS management (IBS-hantering).

1.8.1.4.

Group (Grupp)

Group visas som sökvillkor endast under förutsättning att IBS (Instance Based Security) har
aktiverats, enligt beskrivningen i avsnitt 15.2.2.5 IBS management (IBS-hantering).

1.8.1.5.

Filtrera sökresultat

Filter är ett fält där du kan ange en sökterm i textform som tillämpas direkt på posterna i tabellen.
Fältet har en ikon i form av en tratt (se figuren nedan).
Figur 16

Filtrera sökresultat

Om söktermen i filterfältet återfinns någonstans i fälten i listan, visas sökresultatet. I exemplet ovan
har man filtrerat för en viss månad. Blanksteg tolkas bokstavligt. Versaler eller gemener spelar
ingen roll.
Du kan rensa bort söktermen genom att klicka på krysset till höger i fältet.

iuclid_functionalities_sv.docx

Funktioner i IUCLID 6

1.8.2.

Sida /18

Fliken TOC (Innehållsförteckning) i navigeringsfönstret

Fliken TOC (Innehållsförteckning) visas för Substance (Ämne), Mixture/Product
(Beredning/produkt) och Template (Mall) när ett dokument är öppet. TOC motsvarar avsnittsträdet i
IUCLID 5. Den visar datastrukturen i dokumentet och ger åtkomst till enskilda avsnitt i det. I
IUCLID 6 är fälten från OECD-harmoniserade mallar och diverse lagstiftningsspecifika avsnitt
uppdelade baserat på lagstiftning. Kvar finns en uppsättning avsnitt som kallas CORE eller IUCLID
CORE. De lagstiftningsspecifika avsnittsgrupperna är valfria. Följande avsnitt finns på högsta nivå i
IUCLID 6: CORE, OECD, EU_BPR, EU_CLP och EU_REACH. Den här delen av hjälpsystemet för
IUCLID 6 omfattar inte dokumentation om hur man anger data för uppfyllande av specifika lagkrav
och föreskrifter, men vissa jämförelser kan göras mellan innehållsförteckningarna i IUCLID 5 och
IUCLUD 6.
Precis som i IUCLID 5 kan man visa avsnitten som krävs för en viss typ av inlämning genom att
klicka på den svarta pilen till höger om TOC och välja ett av alternativen (se nedan).
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Ändra typ av inlämning i TOC-vyn
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Då ändras trädstrukturen i TOC till att visa de avsnitt som krävs för en viss typ av inlämning.
Avsnitt där data måste anges är markerade med en röd asterisk. Ett exempel för REACHregistrering 10–100 ton visas nedan.
Figur 18

TOC-vyn för inlämningstypen REACH-registrering 10–100 ton

Notera att CORE inte längre visas, och att avsnitten ser ut ungefär som i IUCLID 5. Dataavsnitten
som krävs för inlämningen är tagna från CORE, OECD och EU_REACH. Välj Complete table of
contents (Fullständig innehållsförteckning) i listrutan med inlämningstyper om du vill återgå till vyn
som visades när du öppnade dokumentet. Eventuella data som angetts i vyn för en specifik
inlämningstyp visas nu under det avsnitt på högsta nivån som avsnittet hör till. Exempel: om
inlämningstypen är REACH Registration 10 – 100 tonnes (REACH-registrering 10–100 ton) och en
Site (Plats) läggs in i avsnittet 3.3 Sites, visas den sedan under Complete table of contents
(Fullständig innehållsförteckning) i CORE > avsnitt 3.3 Sites (Platser). På samma sätt gäller att om
inlämningstypen är REACH Registration 10 – 100 tonnes och en endpoint-rapportsammanfattning
läggs in i avsnitt 6.1.1 Short-term toxicity to fish (Kortsiktig toxicitet för fiskar), visas den under
OECD i den harmoniserade mallen C Effects on biotic systems, section 41 Short-term toxicity to
fish (C Effekter på biologiska system, avsnitt 41 Kortsiktig toxicitet för fiskar).
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Om du vill lägga in data på en specifik punkt i avsnittsträdet öppnar du avsnittet och högerklickar
på dess namn. Följande typer av poster kan skapas, beroende på vilket avsnitt det handlar om.

1.8.2.1.

Endpoint study record (Endpoint-rapportpost)

Alla poster under de OECD-harmoniserade mallarna är endpoint-rapportposter.
Exempel: OECD > A Physico... > 2 Melting point …
Figur 19 Skapa en endpoint-rapportpost under OECD

1.8.2.2.

Endpoint summary (Endpoint-sammanfattning)

Alla poster under CORE-avsnitt 4–7 är endpoint-sammanfattningar.
Exempel: CORE > 4 Physico... > 4.2 Melting point …
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Skapa en endpoint-sammanfattning i CORE

Om man skapar en endpoint-rapportpost under OECD och en endpoint-sammanfattning under
CORE för samma avsnitt, visas båda när man visar detta avsnitt för en viss lagstiftning. De två
exemplen med Melting point (Smältpunkt) skulle se ut som i nedanstående figur under REACH.
Figur 21

En endpoint-sammanfattning och en endpoint-rapportpost visas tillsammans under en specifik
lagstiftning
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Record (Post)

Om en post innehåller data som inte kan beskrivas som en endpoint-rapport, betecknas den bara
som en record (post).
Samtliga angivna data under EU_REACH och EU_BPR är poster.
Exempel: CORE 3.10
Figur 22

1.8.2.4.

Skapa en post under EU_REACH

Summary (Sammanfattning)

En summary refererar endast till records (poster), till skillnad från en endpoint summary (endpointsammanfattning), som refererar till endpoint study records (endpoint-rapportposter).
Alla poster under EU_BPR är antingen sammanfattningar eller poster.
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Skapa en sammanfattning under EU_BPR

Fixed record (Fast post)

En fast post skapas i ett avsnitt där det bara kan finnas en record (post). I alla andra avsnitt kan
det finnas flera poster.
Exempel: CORE 1.1 Identification

1.8.2.6.

Filtrera TOC

Filter är ett fält där du kan ange en sökterm som tillämpas direkt på innehållsförteckningen. Alla
noder i innehållsförteckningen som har söktermen någonstans i sitt namn visas. Alla poster och
sammanfattningar kan filtreras på detta sätt. TOC-hierarkin utökas automatiskt så mycket som
behövs för att matchande noder ska kunna visas. Blanksteg tolkas bokstavligt. Versaler eller
gemener spelar ingen roll.
Du kan rensa bort söktermen genom att klicka på krysset till höger i fältet.
Nedan visas ett exempel med filtrering för avsnittsnamn:
söktermen biot ger träffen OECD / C Effect on biotic systems / 56 Biotransformation and kinetics
söktermen bioti ger träffen OECD / C Effect on biotic systems

1.8.2.7.

Funktionsmenyn för TOC

Till höger om filterfältet finns en vit nedåtpil. Klicka på den om du vill öppna funktionsmenyn (se
figuren nedan).
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Öppna funktionsmenyn för TOC

1.8.2.7.1.

Refresh (Uppdatera)

Refresh (Uppdatera) hämtar innehållsförteckningen på nytt med alla förändringar som gjorts i
databasen.
1.8.2.7.2.

Expand all (Utöka alla)

Expand all visar hela trädstrukturen i innehållsförteckningen.
1.8.2.7.3.

Collapse all (Förminska alla)

Collapse all visar endast grenarna på första nivån i innehållsförteckningens trädstruktur.
1.8.2.7.4.

Update references (Uppdatera referenser)

Update references kopierar eventuella ändringar av poster och sammanfattningar till dokumentet
där de visas som referenser. Sådana referenser skapas med funktionen Paste reference (Klistra in
referens) i Urklippshanteraren, enligt beskrivningen i 1.10.2 Clipboard manager
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(Urklippshanteraren). Poster och sammanfattningar som är referenser markeras med en pil i
innehållsförteckningen.
1.8.2.7.5.

Show only records (Visa endast poster)

Show only records filtrerar innehållsförteckningen så att endast poster och endpoint study records
(endpoint-rapportposter) visas.
1.8.2.7.6.

Show only summaries (Visa endast sammanfattningar)

Show only summaries filtrerar innehållsförteckningen så att endast sammanfattningar och endpoint
summaries (endpoint-sammanfattningar) visas.
1.8.2.7.7.

Show all (Visa alla)

Show all tar bort alla filter som tillämpats på poster och sammanfattningar.
1.8.2.7.8.

Copy contents to clipboard (Kopiera innehållet till Urklipp)

Copy contents to clipboard kopierar samtliga data i innehållsförteckningen till Urklippet (oavsett
vad som visas just då).

1.8.3.

Fliken Annotations (Anteckningar) i navigeringsrutan

På fliken Annotations visas en lista med alla anteckningar som gjorts för det valda dokumentet. Om
du klickar på en post i listan öppnas motsvarande anteckning i datarutan. Ett annat sätt är att klicka
på panelen Annotations på startsidan, söka efter anteckningen och sedan dubbelklicka på
anteckningsposten i sökresultaten.
Fliken Annotations (Anteckningar) visas för följande entitetstyper: Substance (Ämne),
Mixture/Product (Beredning/produkt), Template (Mall) och Dossier (Underlag).

1.9. Datarutan
I datarutan kan du visa och redigera data i specifika fält i ett dokument. Dokumentet måste först
väljas i navigeringsrutan och öppnas. Redigeringsläget som fanns i IUCLID 5 finns inte kvar i
IUCLID 6.
I de flesta fall har fälten som fanns i IUCLID 5 migrerats oförändrade till IUCLID 6, och de används
då också på samma sätt.

1.10. Informationsrutan
Värdena och funktionerna i informationsrutan är specifika för det dokument som är öppet för
tillfället. Där finns bland annat en översikt av dokumentets tekniska identitetsbeteckningar,
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information om data som hör till dokumentet och en ändringshistorik för dokumentet.
Informationsrutan innehåller också urklippsfunktioner, till skillnad från i IUCLID 5.

1.10.1. Information
Information visar dokumentets typ och universella unika identitetsbeteckning (UUID). Om
dokumentet är i ett Dossier (Underlag) anges underlagets UUID.

1.10.1.1. Original document (Ursprungsdokument)
Original document visas om det öppna dokumentet är en post eller en sammanfattning som är en
referens. Klicka på Update referenced document (Uppdatera refererat dokument) om du vill
uppdatera referensen. Klicka på Detach referenced document (Ta bort koppling till refererat
dokument) om du vill ta bort referenskopplingen. Om du tar bort referenskopplingen blir
posten/sammanfattningen en statisk kopia av posten eller sammanfattningen som den refererade
till. Den fortsätter att visa de data som hämtades vid den sista uppdateringen. Se exemplet nedan.
Figur 25

Ursprungsdokument för en referens

1.10.2. Clipboard manager (Urklippshanteraren)
Urklippet kan innehålla angivna data för records (poster), endpoint study records (endpointrapportposter), summaries (sammanfattningar) och endpoint summaries endpointsammanfattningar) som man har kopierat genom att högerklicka på deras angivna data i TOC
(innehållsförteckningen). Se exemplet nedan.
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Urklippshanteraren

Bildförklaring, Figur 26:
1. Klistra in markerat
2. Klistra in alla
3. Klistra in markerat som referens
4. Klistra in alla som referens
5. Ta bort markerat
6. Ta bort alla
Angivna data som finns i Urklippet kan klistras in i ett dokument antingen som en
engångshändelse eller som en referens. I TOC (Innehållsförteckningen) för ett Substance (Ämne),
en Mixture/Product (Beredning/produkt) eller en Template (Mall), visas en pil på ikonen för angivna
data som klistras in som referens. Man kan uppdatera referenser antingen alla samtidigt inom det
refererande dokumentet, eller individuellt per post eller sammanfattning som utgör en referens.
Individuell uppdatering per post/sammanfattning görs på informationsfliken i informationsrutan,
enligt beskrivningen i avsnitt 1.10.1 Information.

1.10.3. Attachments (Bilagor)
Här hanteras relationen mellan det öppna dokumentet och dess bilagor. Bilagor är individuella
datorfiler som skapas utanför IUCLID. Man kan lägga till, öppna och ta bort bilagor samt registrera
kommentarer.

1.10.4. Modification history (Ändringshistorik)
Ändringshistoriken visar en skrivskyddad lista över händelser som berört det öppna dokumentet.
Fälten är Date (Datum), Author (Författare), Legal entity (Juridisk enhet) och Remarks
(Kommentarer). Som författare anges användarnamnet.
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1.10.5. Annotations (Anteckningar)
Här hanteras relationen mellan det öppna dokumentet och tillhörande anteckningar. Annotations
(Anteckningar) kan associeras med följande entitetstyper: Substance (Ämne), Mixture/Product
(Beredning/produkt), Template (Mall) och Dossier (Underlag). Med knappen New (Ny) kan man
skapa en ny anteckning som automatiskt kopplas till det öppna dokumentet. Med knappen Link
(Länka) kan man associera en befintlig anteckning Om du klickar på Link öppnas ett sökfönster.
Sök efter önskad anteckning, markera den och klicka sedan på knappen Assign (Koppla). Du kan
markera flera anteckningar samtidigt på brukligt sätt.

1.10.6. References (Referenser)
Denna flik visas endast om det öppna dokumentet är en anteckning. Fliken visar en lista med
dokument som är kopplade till anteckningen. Du kan ta bort anteckningens koppling till ett
dokument genom att markera det i listan och sedan klicka på knappen Unlink (Avlänka).

2. Substance (Ämne)
Ett ämne i IUCLID är en programentitet där man lagrar information om något som i en
tillsynskontext ses som ett enda kemiskt ämne.
Fälten i en ämnesentitet är utformade för registrering av en mängd olika typer av information som
är relevanta för tillsyn gällande kemiska ämnen. En del fält är specifika för viss lagstiftning medan
andra är mer generella. En fullständig beskrivning av vilka data som kan anges i varje fält faller
utanför omfånget för denna handbok. Se riktlinjerna för aktuell lagstiftning gällande vilka data som
krävs. Fälten är ordnade i en innehållsförteckning. Allmänna funktioner för en innehållsförteckning i
IUCLID 6 beskrivs i avsnitt 1.8.2 Fliken TOC (Innehållsförteckning) i navigeringsfönstret.
Ämnets identitet definieras i avsnitt 1 General information (Allmän information). I avsnitt 1.1
Identification (Identifiering) finns två fält som måste fyllas i: Substance name (Ämnets namn) och
Legal entity (Juridisk enhet). Du kan skapa en länk till en juridisk enhet genom att klicka på
länkikonen
i fältet Legal entity (Juridisk enhet), välja en juridisk enhet och sedan klicka på
Assign (Koppla). I avsnitt 1.1 Identification (Identifiering) kan du identifiera den viktigaste
beståndsdelen i ämnet genom att länka till ett Reference substance (Referensämne). Mer
information om ämnets identitet finns i avsnitt 1.2 Composition (Sammansättning), där en eller flera
sammansättningar kan definieras. En sammansättning kan omfatta identiteter för constituents
(beståndsdelar), additives (tillsatser) och impurities (föroreningar) samt deras proportionerliga
andelar. Se riktlinjerna för den specifika lagstiftningen angående hur ett ämnes identitet ska
definieras enligt denna lagstiftning.

2.1. Related information (Relaterad information) om ett ämne
I avsnitt 0 Related information för ett Substance (ämne) finns underavsnitt som visar hur det
specifika ämnet relaterar till andra specifika entiteter av typen Template (Mall), Category
(Kategori), Mixture/Product (Beredning/produkt) och Assessment entity (Bedömningsentitet).
Placeringen i TOC (Innehållsförteckningen) visas nedan.
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Fullständig innehållsförteckning för ett ämne med avsnitten under Related information (Relaterad
information)

Templates visar vilka mallar som har kopplats till ämnet, enligt beskrivningen i avsnitt 4 Template
(Mall). Categories visar vilka kategorier ämnet har placerats i, enligt beskrivningen i avsnitt 5
Category (Kategori). Mixtures (Beredningar) visar vilka beredningar/produkter ämnet förekommer i,
enligt beskrivningen i avsnitt 3 Mixture/Product (Beredning/produkt). Assessment entities
(Bedömningsentiteter) innehåller information om hur ämnet är involverat i bedömningsprocessen,
enligt beskrivningen i avsnitt 2.2 Assessment entity (Bedömningsentitet).

2.2. Assessment entity (Bedömningsentitet)
En bedömningsentitet kan konceptuellt ses som en uppsättning egenskapsdata för ett ämne (över
alla endpoints) som används för bedömning. Det innebär att man kan definiera en enhetlig
uppsättning egenskaper som är relevanta för bedömningen av specifika sammansättningar/former
av ett ämne (som släpps på marknaden eller genereras vid användning).
Bedömningsentiteten som koncept ska fungera som ett verktyg för dokumentering av komplexa
bedömningsfall i IUCLID. Vid okomplicerade bedömningar behöver konceptet inte tillämpas.
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En bedömningsentitet består av ett namn, en sammansättning och en lista med tillhörande
endpoint-sammanfattningar som motiverar varför bedömningsentiteten behövs. Alla endpointrapportposter som är relevanta för sammanfattningen av en specifik endpoint ska aktivt länkas av
bedömaren till själva sammanfattningen.

2.3. Assessment entity (Bedömningsentitet) i IUCLID 6
När du klickar på 0.4 Assessment entity öppnas rutan Assessment entity overall pane
(Översiktsruta för bedömningsentitet). I fältet Description of the chemistry of the substance during
its life cycle (Beskrivning av ämnets kemi under dess livscykel) förväntas en beskrivning av
bedömningsmetodiken baserat på ämnets kemiska struktur och kunskap om ämnets användning,
samt det övergripande resonemanget bakom att skapa en bedömningsentitet.
Det finns också ett särskilt fält där man anger en beskrivning för allmänheten.
I samma översiktsruta finns också Assessment entities table (Tabell med bedömningsentiteter), en
fullständig lista med alla bedömningsentiteter som finns för ämnet. Denna tabell fylls i automatiskt
så fort en bedömningsentitet definieras i avsnitt 0.4 under Substance (Ämne). Funktionen Go to
link target (Gå till länkdestination) navigerar till vald bedömningsentitet där tillhörande information
visas.

2.3.1.

Skapa en bedömningsentitet

Man kan skapa en bedömningsentitet från TOC (Innehållsförteckning) för ett Substance (Ämne)
genom att högerklicka på avsnitt 0.4, välja New (Ny) och sedan en typ av Assessment entity
(Bedömningsentitet). Följande alternativ kan väljas:
•
•
•
•

Registrerat ämne som sådant
Specifik sammansättning av det registrerade ämnet
(Grupp av) beståndsdel i det registrerade ämnet
Omvandling av det registrerade ämnet

Nedanstående fält visas normalt för alla typer av bedömningsentitet.

2.3.1.1.

Name of the assessment entity (Namn på bedömningsentitet)

Användaren anger här ett namn på bedömningsentiteten. Detta namn visas inte i trädvyn, så det är
lämpligt att ändra namn på aktuell Assessment entity (Bedömningsentitet) i trädvyn också.

2.3.1.2.

Relation to the registered substance (Relation till registrerat ämne)

Detta beror på vilken typ av bedömningsentitet som har valts. Skrivskyddat värde.
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Assessment entity composition (Bedömningsentitetens sammansättning)

En tabell där användaren definierar bedömningsentitetens sammansättning till stöd för
bedömningsentitetens definition. Beroende på bedömningsentitetens typ skapar användaren en
länk till något av följande:
– en tillgänglig sammansättning i avsnitt 1.2 Specific composition/form of the registered substance
(Specifik sammansättning/form av det registrerade ämnet);
– en lista med referensämnen som ingår i sammansättningarna i avsnitt 1.2 (Group of) constituent
in the registered substance ((Grupp av) beståndsdelar i det registrerade ämnet);
– något av de referensämnen som finns tillgängliga i IUCLID Transformation of the registered
substance (Omvandling av det registrerade ämnet).

2.3.1.4.

Compositions/forms covered by the Assessment entity
(Sammansättningar/former som täcks av bedömningsentiteten)

Man kan länka till sammansättningar som redovisas i 1.2 om man vill indikera att
bedömningsentiteten bör användas för bedömning av dessa sammansättningar. En sådan länk
kan förtydliga bedömningsmetodiken, och i synnerhet av kopplingarna mellan:
1. sammansättningen och användningen (tillgänglig i avsnitt 3.5 i IUCLID)
2. bidragande aktiviteter inom användningen och exponeringsuppskattningen (för
bedömningsentiteterna.

2.3.1.5.

Additional information (Ytterligare information)

Specifik information som inte redan angetts i de övergripande motiveringarna för varför
bedömningsentiteten skapades, kan anges i fältet Description of the chemistry of the substance
during its life cycle (Beskrivning av ämnets kemi under dess livscykel). I det här fältet kan man
exempelvis förklara tanken bakom att gruppera beståndsdelar inom ramen för en (group of)
constituents ((grupp av) beståndsdelar).

2.3.1.6.

Endpoint summary linked (Länkad endpoint-sammanfattning)

Alla rapportposter och endpoint-sammanfattningar som är relevanta för en bedömningsentitet ska
länkas till den. Detta gör informationen i IUCLID-datauppsättningen transparent och sorteringsbar.
Exempelvis kan de då sorteras i IUCLID-datauppsättningens vy och rapporteras i sorterad form i
CSR vid användning av rapportgeneratorn. Från den här tabellen kan man länka alla endpointsammanfattningar som är relevanta för bedömningsentiteten. Vid behov kan man förklara
endpoint-sammanfattningens relevans för bedömningsentiteten i fältet Notes (Noteringar) och
länka detta till bedömningsentiteten. I varje länkad endpoint-sammanfattning ombeds användare
att länka till alla rapportposter som är relevanta för själva sammanfattningen. På så sätt länkas
bedömningsentiteten indirekt till endpoint-rapporterna.
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Reaction schema (Reaktionsschema)

Ladda upp bilden av reaktionsschemat vid behov [Transformation of the registered substance]
(Omvandling av det registrerade ämnet).

3. Mixture/Product (Beredning/produkt)
En beredning/produkt i IUCLID är en programentitet där man lagrar information om något som
antingen i en tillsynskontext ses som ett enda kemiskt ämne, eller enligt biocidlagstiftningen BPR
ses som en produkt.
Entiteten Mixture/Product (Beredning/produkt) har en liknande struktur som entiteten Substance
(Ämne), som beskrivs i avsnitt 2 Substance (Ämne), men det finns viktiga skillnader i avsnitt 1.2
Composition (Sammansättning). Det finns ett extra fält med namnet Formulation type
(Formuleringstyp) som är relevant för produkter. Dessutom kan en beredning/produkt
innehållacomponents (komponenter) i stället för constituents (beståndsdelar). Det kan finnas flera
komponenter, impurities (föroreningar) och additives (tillsatser), som alla kan referera inte bara till
ett Reference substance (Referensämne) utan också till antingen ett ämne eller en
beredning/produkt. Om man skapar en länk som ska definiera identiteten hos en komponent,
förorening eller tillsats, måste man därför ange typ av entitet som i figuren nedan.
Figur 28

Välja typ av entitet som refereras i sammansättningen av en Mixture/Product (Beredning/produkt)

Flertaliga komponenter, föroreningar och tillsatser läggs till i upprepningsbara block. Nedan visas
ett exempel med två components (komponenter) som båda är substances (ämnen). Det saknas
impurities (föroreningar), men det finns en additive (tillsats).
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Exempel på en sammansättning av en Mixture/Product (Beredning/produkt)

3.1. Related information (Relaterad information) om en
beredning/produkt
I avsnitt 0 Related information om en beredning/produkt finns en underavdelning som indikerar
vilka mallar som har kopplats direkt till den specifika beredningen/produkten, enligt beskrivningen i
avsnitt 4 Template (Mall).

4. Template (Mall)
En mall är en entitet som man kan använda för att infoga data från flera avsnitt i en entitet av typen
Substance (Ämne) eller Mixture/Product (Beredning/produkt) på en gång, så man slipper omskapa
alla avsnitten ett i taget och ange data i dem.
Varje mall har två fält som måste fyllas i: Template name (Mallens namn) och Legal entity (Juridisk
enhet). Du kan skapa en länk till en juridisk enhet genom att klicka på länkikonen
i fältet Legal
entity (Juridisk enhet), välja en juridisk enhet och sedan klicka på Assign (Koppla). En mall har
ungefär samma struktur som ett ämne men innehåller inte avsnitt 0 eller underavsnitten 1.1 Identity
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(Identitet) och 1.3 Identifiers (Identitetsbeteckningar) i CORE, eftersom dessa tillhandahålls av
entiteten som mallen kopplas till.

4.1. Composition (Sammansättning) i en mall
Avsnitt 1.2 Composition är inte likadant för ämnen som för beredningar/produkter. Eftersom en
mall behöver kunna kopplas till båda dessa entitetstyper, kan man skapa två olika typer av
sammansättning – en för ämnen och en för beredningar/produkter, enligt figuren nedan.
Figur 30

Skapa en sammansättning i en mall

Typen av sammansättning anges före namnet, som i exemplet nedan:
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Compositions (Sammansättningar) i en mall för Substance (Ämne) och Mixture/Product
(Beredning/produkt)

När en mall kopplas till ett ämne eller en beredning/produkt, medföljer endast den sammansättning
som är av tillämplig typ.

4.2. Koppla en mall till ett ämne eller en beredning/produkt
För att koppla en mall, öppna önskat Substance (Ämne) eller Mixture/Product (Beredning/produkt),
visa TOC (Innehållsförteckning), öppna CORE-avsnitt 0 Related information (Relaterad
information) och dubbelklicka på Template (Mall). Då öppnas mallhanteringsfönstret för ämnet eller
beredningen/produkten, som i exemplet nedan.
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Koppla en mall med Inherit (Arv) eller Copy (Kopia)

Det finns två olika sätt att koppla en mall: Inherit (Arv) och Copy (Kopia).
Inherit skapar en dynamisk länk från ämnet eller beredningen/produkten till mallen. Mallens data
kan endast ändras i mallen, inte från ämnet eller beredningen/produkten som mallen är kopplad till.
Ändringar som görs i mallen blir omedelbart tillgängliga i ämnet eller beredningen/produkten.
Copy (Kopia) innebär att en kopia av dokumenten i mallen läggs till i ämnet eller
beredningen/produkten. Ingen länk skapas. Ett dokument som har kopierats med det här
alternativet kan ändras i det ämne eller den beredning/produkt som det kopierades till.
Dokumentets data i ämnet eller beredningen/produkten påverkas inte om mallen raderas.
Mallfunktionaliteten i IUCLID 6 skiljer sig från IUCLID 5 på det sättet att själva mallen inte är av
vare sig typen arv eller kopia. Åtskillnaden mellan arv och kopia gäller bara för länken mellan
mallen och ämnet eller beredningen/produkten. En och samma mall kan alltså ärvas i en referens
och kopieras i en annan.
Du väljer arv eller kopia i mallhanteringsfönstret genom att klicka på antingen Add (Lägg till) eller
Copy templates (Kopiera mallar). I exemplet ovan är muspekaren över funktionen Add, som
kommer att skapa en dynamisk länk till det öppna ämnet. Om man klickar på Add (Lägg till)
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öppnas ett popupfönster där man kan söka efter och koppla en mall. I exemplet nedan har
användaren hittat alla tillgängliga mallar genom att ange jokertecknet * (asterisk) i namnfältet.
Template_1 kommer att kopplas när användaren klickar på Assign (Koppla).

När mallen har kopplats läggs den till på listan över mallar som har kopplats med funktionen Arv.
Mallarna kan flyttas runt i listan och tas bort ur den. Borttagning ur listan påverkar inte själva
mallen. Det innebär bara att de data som kommer från mallen tas bort från ämnet eller
beredningen/produkten. Dokument som kommer från en mall läggs in i innehållsförteckningen
tillsammans med befintliga dokument. De markeras med en särskild ikon där standardikonen
omges av en mappkontur, som i exemplet nedan.
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Ett ämne med dokument som ärvs från en mall

Du kan kopiera dokument från en mall genom att klicka på Copy templates (Kopiera mallar) i
mallhanteringsfönstret. Då öppnas ett popupfönster där du kan söka efter och koppla en mall. I
exemplet nedan har användaren hittat alla tillgängliga mallar genom att ange jokertecknet *
(asterisk) i namnfältet. Mallen Template_1 kommer att kopieras när användaren klickar på Copy
(Kopiera).
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När användaren har klickat på Copy visas en rapport över vilka dokument som har kopierats (se
nedan).
Figur 34

Rapport över dokument som kopierats från en mall

Dokumenten som kopierats från mallen läggs in i innehållsförteckningen tillsammans med
befintliga dokument. Dokumenten visas med standardikoner, eftersom det inte finns någon länk till
mallens data och dokumenten kan redigeras. Figuren nedan visar dokument som kopierats och
ärvts från en mall samt dokument som skapats inom det aktuella ämnet.
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Dokument som kopierats från en mall till ett ämne

Alla dokumenten i mallen kopieras. Det finns inget sätt att göra ett begränsat urval vid kopiering.
Om en mall kopieras flera gånger till samma ämne eller beredning/produkt läggs nya, extra kopior
av dokumenten in i innehållsförteckningen. Befintliga data skrivs inte över.

5. Category (Kategori)
En kategori är en entitet i IUCLID 6 som kan användas för att beskriva en kemisk kategori. Det här
avsnittet är uppdelat i två delar. Först kommer en introduktion av begreppet kemisk kategori.
Sedan kommer en beskrivning av hur IUCLID 6 kan användas för att representera och analysera
data i en kemisk kategori.

5.1. Kemisk kategori
En kemisk kategori är en grupp kemikalier vars fysikalisk-kemiska och toxikologiska egenskaper
troligen liknar varandra eller följer ett regelbundet mönster på grund av strukturella likheter. Dessa
strukturella likheter kan leda till ett förutsägbart mönster gällande fysikalisk-kemiska egenskaper,
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miljöpåverkan och nedbrytning i miljön och/eller effekter på människors hälsa. Likheterna kan
grundas på:
1. en gemensam funktionell grupp (t.ex. aldehyd, epoxid, ester, metalljon osv.); eller
2. sannolikhet för gemensamma prekursorer och/eller nedbrytningsprodukter, via fysiska eller
biologiska processer, som resulterar i strukturellt liknande kemikalier (t.ex. metabol banametodiken, där man undersöker relaterade kemikalier som syra/ester/salt); eller
3. en stegvis, konstant förändring genom hela kategorin (t.ex. en kedjelängdskategori).
En kemisk kategori definieras av en lista med kemikalier (kategorins medlemmar) och en
uppsättning egenskaper och/eller effekter för vilka experimentella och/eller uppskattade data finns
tillgängliga eller kan genereras (kategorins endpoints). En kemisk kategori kan representeras i
form av en matris.
Man kan fylla i dataluckor i en kemisk kategori på olika sätt, till exempel enkel jämförelse med
strukturlika ämnen, trendanalys (interpolering och extrapolering) samt beräkningsmetoder som
bygger på SAR, QSAR och QAAR.

5.2. Entiteten Category (Kategori)
Entiteten Category omfattar en beskrivning av resonemanget bakom den kemiska kategorin samt
en grupp ämnesentiteter som innehåller data om medlemmarna i den kemiska kategorin. Entiteten
Category har en funktion som kallas category matrix (kategorimatris). Det är en vy med länkar till
alla dokument för medlemsämnena, uppdelat per avsnitt. Matrisen gör det lättare att se vilka
ämnesentiteter som innehåller relevanta dokument och underlättar navigering mellan dem.
Varje kategorientitet måste ha ett namn och vara kopplad till en juridisk enhet. Man kan välja att
indikera tillsynssyftet med kategorin, som i exemplet nedan.
Figur 36 Obligatoriska fält i en kategori
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Man kan ange information om kategorin och resonemanget bakom den i ett fält längst ned på
sidan (visas nedan).
Figur 37

Motivering och diskussion gällande en kategori

Medlemmarna i kategorin hanteras i en tabell, som i exemplet nedan. Varje ämne som användaren
har åtkomst till kan vara medlem i kategorin.
Figur 38

Hantera medlemmarna i en kategori

I kategorimatrisen visas dokumenten i valda avsnitt i fältet som visas nedan. Öppna väljaren
genom att klicka på nedåtpilen.
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Tillgängliga avsnitt i matrisvyn för en kategori

Nedan visas avsnittsväljaren.
Figur 40

Välja vilka avsnitt som visas i matrisvyn för en kategori

Markera önskade avsnitt och klicka sedan på OK. Du kan ändra urvalet senare om det behövs.
Öppna kategorimatrisen genom att klicka på länken Matrix (Matris) i datarutans rubrikfält, enligt
figuren nedan. Du kan växla mellan matrisen och kategorihanteringsfönstret med länkarna som
visas nedan.
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Växla mellan matrisen och kategorihanteringsfönstret

Nedan visas hur matrisens huvudsida kan se ut.
Figur 42

Matrisens huvudsida

Valda avsnitt visas som rader i matrisen, med en kolumn för varje medlemsämne. För varje
dokument finns en ikon som indikerar om det är en rapportpost eller en rapportsammanfattning,
samt om det är ett refererat dokument. Ikonerna överst till höger i matrisens gränssnitt kan
användas för att filtrera vilken typ av dokument som visas. Framför ikonen indikeras antalet
dokument i det aktuella avsnittet för det aktuella ämnet. Om du klickar på ikonen visas en listruta
där du kan välja ett dokument. Det valda dokumentet visas i datarutan. Klicka på bakåtknappen i
den övre menyraden när du vill återgå till kategorin.
Om du klickar på ett ämnesnamn öppnas ämnet i datarutan.
Du kan visa alla dokument för alla ämnen i ett avsnitt genom att klicka på avsnittets namn. Då
öppnas en vy som liknar exemplet nedan.
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Alla dokument i en kategori för ett visst avsnitt

Du kan lägga till en ny sammanfattning i denna vy genom att klicka på knappen Lägg till
sammanfattning .
Till skillnad från i IUCLID 5 kan man inte koppla en mall direkt till en kategori i IUCLID 6. Man kan
dock koppla en mall till ett ämne som finns i en kategori.

6. Annotation (Anteckning)
En anteckning är en typ av entitet i IUCLID 6 som används för lagring av information som berör
utvärdering av data i en viss tillsynskontext, exempelvis av en myndighet. I en anteckning kan man
lagra data på ett strukturerat sätt, inte bara som en bilaga. Det finns två flikar i gränssnittet och de
beskrivs nedan.

6.1. Basic data (Grunddata)
Ange ett namn för anteckningen och vilken organisation som utför arbetet. I fältet Annotation status
(Anteckningens status) kan man ange om anteckningen fortfarande är under arbete eller om den
är slutförd. Man kan ladda upp en utvärdering som bilaga till fältet Attached regulatory authorities'
evaluation (Bifogad utvärdering från myndighet).

6.2. Dataset data (Datasetdata)
Den här fliken har fält där man kan registrera detaljer om utvärderingsprocessen. Fältet Remarks
(Kommentarer) är ett fritextfält med en fritextmall. Fritextmallen innehåller förslag till vad som kan
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anges i fältet. Öppna fritextmallen genom att klicka på ikonen som har bokstaven A med en liten pil
( ). Klicka på knappen Insert (Infoga) om du vill kopiera texten från mallen till fältet. Redigera
texten så att den innehåller relevanta data.

7. Dossier (Underlag)
Ett Dossier (Underlag) är en skrivskyddad kopia av data som lagras i entiteten Substance (Ämne)
eller Mixture/Product (Beredning/produkt). Normalt används ett underlag för att skicka data till en
myndighet i syfte att uppfylla ett lagkrav, exempelvis enligt REACH.

7.1. Skapa ett underlag
Innan du skapar ett underlag, se till att åtminstone alla obligatoriska data finns i entiteten
Substance (Ämne) eller Mixture/Product (Beredning/produkt) som ska användas som
utgångspunkt när du skapar ett underlag. Data från ämnet eller beredningen/produkten som inte är
obligatoriska kan utelämnas när du skapar underlaget. Du behöver alltså inte ta bort överflödiga
data från ämnet eller beredningen/produkten innan du skapar underlaget. Ett underlag kan inte
ändras. Om det krävs ändringar, måste man skapa ett nytt underlag. Underlaget skapas med hjälp
av en särskild guide. Medan guiden körs är inga andra funktioner åtkomliga i IUCLID-gränssnittet
och data kan alltså inte ändras.
Underlaget kommer att tillhöra den juridiska enhet som är kopplad till användaren som skapar
underlaget. Kontrollera att den aktuella juridiska enheten är den rätta innan du skapar ett underlag.
Namnet på den juridiska enheten syns i verktygsfältet till höger i sidfoten i gränssnittet.
Starta guiden genom att högerklicka på posten för ett Substance (Ämne) eller en Mixture/Product
(Beredning/produkt) i sökresultaten i rutan Navigation (Navigering). Se exemplet nedan.
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Starta guiden Skapa underlag

Guiden öppnas i ett popupfönster. I fönstrets sidhuvud finns anvisningar om hur guiden ska fyllas i.
I sidfoten visas vilket steg i processen man befinner sig i. Om det är något problem med angivna
data, visas ett meddelande i sidfoten.
På den första sidan i guiden väljer du typ av underlag. Typerna motsvarar vyerna som kan
tillämpas på innehållsförteckningen för ämnen och beredningar/produkter. Se riktlinjerna för den
lagstiftning som underlaget skapas för om du är osäker på vilken typ du ska välja. I exemplet
nedan väljs underlagstypen REACH Registration 10 - 100 tonnes (REACH-registrering 10–100
ton).
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Välja typ av underlag

Om en kategorientitet refererar till ämnet eller beredningen/produkten som underlaget skapas från,
har guiden på första sidan en flik som heter Use related categories (Använd relaterade kategorier),
där du styr vilka kategorientiteter som ska tas med i underlaget. Om du väljer standardalternativet
Yes (Ja), inkluderas alla kategorientiteter som refererar till ämnet eller beredningen/produkten.
Alternativt kan du välja att inkludera bara vissa eller inga kategorier I exemplet nedan kommer
endast kategorientiteten category_1 att tas med i underlaget.

iuclid_functionalities_sv.docx

Funktioner i IUCLID 6

Figur 46

Sida /50

Inkludera en kategori i ett underlag

Klicka på Next (Nästa) när du vill gå vidare i guiden.
På nästa sida finns filter som du kan använda för att automatiskt exkludera fält från underlaget,
beroende på fälttyp och värden i flaggor som angetts för fälten. Som standard exkluderas inga fält.
Filtren i det här steget i guiden tillämpas kumulativt, vilket innebär att varje fält som uppfyller något
enda av kriterierna exkluderas. Med det första alternativet kan du exkludera fält som refererar till
konfidentiella testmaterial. Under den första sektionen finns två ytterligare, Confidentiality
(Konfidentiell behandling) och Use restricted to selected regulatory programmes (Användning
begränsad till valda tillsynsprogram), som båda berör värden i flaggor. Flaggor beskrivs närmare i
avsnitt 1.2.1 Flagga.

iuclid_functionalities_sv.docx

Funktioner i IUCLID 6

Figur 47

Sida /51

Automatisk exkludering av fält från ett underlag

Bildförklaring, Figur 47:
1. Öppnar listan som visas i figuren nedan.
2. Visar information om vad förkortningarna betyder.
3. Avmarkerar alla alternativ.
Om du klickar på den svarta triangeln öppnas listan som visas nedan. Om du vill att fält som har
indikerad flagga automatiskt ska exkluderas avmarkerar du motsvarande ruta. Om du avmarkerar
alternativet Not confidential (Ej konfidentiellt) exkluderas fält som saknar flagga, och det enda som
inkluderas är vissa grundläggande data som behövs för att underlaget ska vara meningsfullt.
Figur 48

Automatisk exkludering av fält från ett underlag enligt värden i flaggor för konfidentiell behandling
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Listan med tillsynsflaggor visas nedan. Exempel: om du avmarkerar rutan EU: CLP, kommer alla
fält som är flaggade med detta värde automatiskt att exkluderas från underlaget.
Figur 49

Automatisk exkludering av fält från ett underlag enligt värden i tillsynsflaggor

I nästa steg i guiden kan du exkludera entiteter av typen Annotation (Anteckning). Som standard
inkluderas alla anteckningar. Längst ned till höger på sidan kan du välja att hoppa över nästa steg,
där man kan exkludera dokument från underlaget manuellt. Standardvyn visas nedan.
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Exkludering av anteckningsentiteter

På nästa sida i guiden kan du manuellt exkludera dokument från underlaget och kontrollera vilka
dokument som finns med. Ett exempel med förklaringar visas nedan.
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Välja dokument i ett underlag manuellt

Bildförklaring, Figur 51:
1. Till vänster finns en lista med alla entiteter som kan tas med i underlaget. Om du markerar en
entitet i listan visas information om entiteten i de övre panelerna i mitten och längst till höger.
2. I den övre panelen i mitten visas trädstrukturen för den markerade entiteten. Trädstrukturen
innehåller dokument som entiteten refererar till. I det här exemplet visas namnet på entiteten
template_1 överst i trädstrukturen.
3. Dokument som refererar till den valda entiteten visas i panelen överst till höger.
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4. Om du avmarkerar en entitet i den övre vänstra panelen exkluderas denna entitet från
underlaget. Entiteten som underlaget skapas från kan dock inte exkluderas. Det är därför som
kryssrutan för substance (ämne) är grå och oredigerbar i exemplet ovan.
5. Du kan exkludera vissa avsnitt i entitetsträdet i den övre mittpanelen genom att avmarkera
deras kryssrutor, men andra avsnitt kan inte exkluderas. Det beror på att IUCLID tillämpar
regler om vilka avsnitt som är obligatoriska för den underlagstyp som valdes i steg 1 i guiden.
Obligatoriska avsnitt kan inte exkluderas. Exemplen visar dokument i både obligatoriska och
icke-obligatoriska avsnitt. Ett avsnitt från vilket ett dokument har exkluderats visas med en
annorlunda ikon på noden i trädet (se figuren nedan).
Figur 52

Avsnitt med exkluderade dokument i guiden Skapa underlag

6. Underlagstypen anges här, under den övre mittpanelen.
7. Den nedre panelen visar det förväntade slutresultatet gällande underlagets innehåll.
8. Du kan filtrera innehållet i varje panel genom att ange text i fältet bredvid trattikonen.
9. Du kan ändra storlek på en panel genom att hålla muspekaren över dess kantlinje tills en
dubbelpil visas, och sedan klicka och dra.
Om du exkluderar en entitet som är nödvändig för att underlaget ska kunna skapas, visas en
varning av nedanstående typ.
Figur 53

Felmeddelande när en nödvändig entitet exkluderas från ett underlag
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När du har exkluderat önskade dokument går du till nästa steg i guiden och anger administrativ
information. Denna information kommer att läggas in i underlagets sidhuvud. Fälten Public name
(Offentligt namn) och Submission remark (Inlämningskommentar) finns i alla underlagstyper. Fältet
Public name är ett valfritt fält i underlagets sidhuvud. Anvisningar om vilka värden som ska anges
finns i den aktuella lagstiftningen. Ett fält som innehåller ett felaktigt värde visas i rosa, och en kort
notis om vad problemet är visas i guidens sidfot. Avsluta guiden när alla data har angetts korrekt.
När underlaget har skapats utan fel, visas följande meddelande.
Figur 54

Underlaget slutfört

Klicka på Yes (Ja) och kontrollera att underlaget ser ut som det ska.

7.2. Struktur i ett underlag
Ett underlag är en entitet som innehåller en skrivskyddad kopia av data från ett ämne eller en
beredning/produkt, plus sidhuvudsinformation och i vissa fall kategoriinformation. När du öppnar ett
underlag i en lista med sökresultat i navigeringsrutan visas fliken Components (Komponenter). På
fliken visas entiteterna i underlaget i en trädvy. Entitetskopian i ett underlag visas med ett lås på
ikonen som indikerar att den är skrivskyddad. Den ursprungliga entiteten är fortfarande åtkomlig,
men det finns ingen länk mellan den och kopian i underlaget. Som standard är trädvyn helt
förminskad och de enda entiteter som visas är Substance (Ämne) eller Mixture/Product
(Beredning/produkt) som underlaget skapades från, och Legal entity (Juridisk enhet) som var
kopplad till användaren när underlaget skapades. Den juridiska enheten definierar innehavare av
underlaget. Dossier header (Underlagets sidhuvud) visas i datapanelen till höger. De röda pilarna i
exemplet nedan visar var toppnivåentiteterna i underlaget anges i dess sidhuvud. Kontrollera att
informationen du angett i guiden Skapa underlag visas som den ska i underlagets sidhuvud.
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Entiteter på toppnivå på fliken Components (Komponenter) och i Dossier header (Underlagets
sidhuvud)

Trädvyn kan utökas så att den visar vilka entiteter som finns i underlaget. När du öppnar en entitet
i trädvyn visas den i datarutan. Återgå till underlagets sidhuvud genom att öppna noden på högsta
nivån i trädvyn (se exemplet nedan).
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Visa Dossier header (Underlagets sidhuvud)

När du öppnar en entitet av typen Substance (Ämne) visas dess TOC (Innehållsförteckning) på en
ny flik. Man kan navigera genom ämnets innehållsförteckning på brukligt sätt, i skrivskyddat läge.
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Visa ett Substance (Ämne) i ett underlag

7.3. Exportera ett underlag
Ett Dossier (Underlag) som ska lämnas in till en myndighet måste först exporteras. Du exporterar
ett enskilt underlag till en fil genom att högerklicka på underlagsposten i sökresultaten i
navigeringsrutan. En enkel guide startas där du kan ange destinationsfilen.
Figur 58

Exportera ett underlag
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8. Legal entity (Juridisk enhet)
En juridisk enhet är en entitet som används för att indikera juridisk äganderätt till andra entiteter
Den kan kopplas till olika entiteter, till exempel ämne. En användare kan skapa en koppling mellan
en entitet och vilken som helst av de juridiska enheter som användaren har tillgång till, inte bara
den som är aktiv för tillfället. Den aktiva juridiska enheten visas till höger i det nedre menyfältet.
Om en användare är kopplad till flera juridiska enheter indikeras aktuell juridisk enhet av en listruta
där någon av användarens juridiska enheter kan väljas.
Datarutan för Legal entity (Juridisk enhet) innehåller de fyra flikar som visas i figuren nedan.
Figur 59

Datafönster för juridisk enhet

8.1. General information (Allmänna uppgifter)
Legal entity name (Den juridiska enhetens namn) måste anges, men de andra fälten är valfria. En
varning visas om du försöker skapa en juridisk enhet med ett namn som redan finns i databasen.
Om du bortser från varningen skapas en juridisk enhet med det angivna namnet, men med en unik
UUID.
Legal entity type (Typ av juridisk enhet) och Other names (Andra namn) kan fyllas i för information.
Flaggor kan anges för andra namn.
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8.2. Identifiers (Identitetsbeteckningar)
Man kan registrera identitetsbeteckningar av typen Legal entity (Juridisk enhet), Regulatory
programme (Tillsynsprogram) och Other IT system (Annat IT-system). För varje typ finns en meny
där man kan välja relevanta undertyper av identitetsbeteckningar. För juridisk enhet finns
exempelvis alternativet DUNS. En flagga kan anges för varje identitetsbeteckning.

8.3. Contact Information (Kontaktuppgifter)
Man kan ange en adress till en kontaktperson på den juridiska enheten och länka till entiteten
Contact (Kontakt).

8.4. Sites (Platser)
Här finns en lista med de juridiska enhetsplatser som har kopplats till den juridiska enheten.
Kopplingen görs inifrån den juridiska enhetsplatsen. Om du klickar på en post i listan öppnas
datafönstret för motsvarande juridiska enhetsplats.

9. Legal entity site (Juridisk enhetsplats)
En juridisk enhetsplats är en entitet som används för att koppla en juridisk enhet med tillhörande
entiteter till en fysisk plats. Det kan vara av stor vikt juridiskt, särskilt vad gäller land. Varje juridisk
enhetsplats måste ha ett namn och vara kopplad till en juridisk enhet. Du kan skapa en koppling till
en juridisk enhet genom att klicka på länkikonen
i fältet Legal entity owner (Tillhör juridisk
enhet), välja en juridisk enhet och sedan klicka på Assign (Koppla).
Du kan koppla flera juridiska enhetsplatser till en enda juridisk enhet.
En kontaktadress och IT-identitetsbeteckningar kan läggas till. Du kan välja att ange en flagga som
refererar till hela den juridiska enhetsplatsen.

10. Reference substance (Referensämne)
Ett referensämne är en entitet som används för att definiera en viss molekylstruktur eller ett snävt
intervall av molekylstrukturer, på ett sådant sätt att definitionen kan återanvändas. Referensämnet
omfattar kemiska identitetsbeteckningar och strukturell information. Varje referensämne motsvarar
normalt ett EG-nummer, till exempel. Ett referensämne kan refereras från flera entiteter när en
kemisk identitet behöver definieras, exempelvis i en beståndsdel av ett ämne. Det ger en
effektivitetsvinst att använda referensämnen eftersom vissa kemiska ämnen ofta förekommer i
olika ämnen och beredningar/produkter. Referensämnen kan dessutom delas och utbytas mellan
olika instanser och användare av IUCLID. Det finns en samling referensämnesentiteter som kan
laddas ned utan kostnad från IUCLID 6-webbplatsen, i sektionen Support / Get Reference
Substances (Support / Hämta referensämnen). Om önskat referensämne inte finns på
webbplatsen eller du föredrar att skapa ett eget, kan du skapa ett referensämne i IUCLID.
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10.1. Inventory (Register)
Ett referensämne måste minst ha ett namn angivet. Namnet är ofta identiskt med en post i ett
register, till exempel EG-inventeringen, men måste inte vara det. Du kan länka referensämnet till
en post i ett register genom att klicka på länkikonen
i fältet Inventory (Register), söka efter och
markera en post och sedan klicka på Assign (Koppla). Pilen bredvid länkikonen leder till posten för
registerposten. När du har klickat på pilen kan du återgå till referensämnet genom att klicka på
knappen Back (Bakåt). Klicka på krysset om du vill ta bort länken, till exempel om du vill länka till
en annan registerpost.
Om inget register länkas kan man ange ett skäl och en motivering under No inventory information
available (Ingen registerinformation tillgänglig).

10.2. Reference substance information (Uppgifter om referensämne)
Uppgifter om referensämne är en samling fält med identitetsbeteckningar för referensämnet och
relaterade ämnen. Identitetsbeteckningarna anges här utöver eventuell länk till ett register. I fältet
Identifiers of related substances (Identitetsbeteckningar för relaterade ämnen) kan man skapa ett
block för varje relaterat ämne. Inom blocket finns fältet Relation där man kan beskriva relationen.
En gemensam flagga, exempelvis för konfidentiell behandling, kan anges för alla uppgifter om
referensämne.

10.3. Molecular and structural information (Uppgifter av molekylär och
strukturell natur)
Under Molecular and structural information anger du molekylformel och molekylvikt samt laddar
upp en bild som visar strukturen i antingen JPEG-, GIF- eller PNG-format. I fältet Molecular
formula (Molekylformel) kan man ange text men inga nedsänkta tecken, så etan till exempel skrivs
C2H4.
En gemensam flagga, exempelvis för konfidentiell behandling, kan anges för alla uppgifter av
molekylär och strukturell natur.

11. Contact (Kontakt)
En kontakt är en entitet där man registrerar kontaktuppgifter för en specifik person. Entiteten kan
också användas för att registrera något om en persons roll i en process, exempelvis som
kompetent person med ansvar för ett säkerhetsdatablad (SDS). Man kan länka från flera olika
entiteter till en kontakt, exempelvis från en juridisk enhet.
Genom att använda kontakter slipper man uppge samma uppgifter flera gånger när en och samma
person är involverad med flera processer och ämnen. De inbyggda kontakttyperna är Competent
person responsible for the SDS (Kompetent person med ansvar för SDS), Emergency contact
(Kontakt för nödsituationer), Substance manager (Ämnesansvarig) och Toxicologist (Toxikolog).
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12. Chemical inventories (Kemiska register)
Kemiska register är en funktion i IUCLID som ger åtkomst till externa informationsregister rörande
kemisk identitet. Ett referensämne kan länkas till en post i ett kemiskt register som innehåller
information on kemisk identitet i ett standardformat.
EG-inventeringen, som medföljer IUCLID 6, innehåller kemiska identitetsbeteckningar såsom EGnummer, CAS-nummer och molekylformler. Fältet state (status) har värdet active (aktiv) för alla
posterna. Om du klickar på ikonen Chemical inventories (Kemiska register) på startsidan i IUCLID
öppnas navigeringsfönstret med så mycket som får plats av EG-inventeringen. Det finns över 500
poster, så alla kan inte visas samtidigt.
Kemiska register kan inte skapas i IUCLID, endast importeras. De är skrivskyddade efter importen.

13. Literature reference (Litteraturreferens)
En litteraturreferens är en entitet som identifierar ett visst dokument som innehåller information om
ett ämne eller en beredning/produkt. Titeln är det enda obligatoriska fältet, men det finns också
flera andra fält som kan hjälpa användaren att hitta dokumentet utanför IUCLID. Man kan länka till
en litteraturreferens från en endpoint-rapportpost i en harmoniserad mall. Länken upprättas från
fältet Data source (Datakälla).
Som alla andra entiteter har varje litteraturreferens en unik UUID, som visas i informationsrutan.
Man kan alltså söka direkt efter entiteten med hjälp av funktionen Search by UUID (Sök efter
UUID).

14. Test materials (Testmaterial)
Testmaterial är en entitet som används för att beskriva material som ett fysiskt test har utförts på.
Man kan länka till en testmaterialentitet från en endpoint-rapportpost. Se exemplet nedan.
Figur 60

En referens till en testmaterialentitet från en endpoint-rapportpost
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En testmaterialentitet består av en sammansättning (liknande den som används för ett ämne), en
beskrivning av den fysiska formen och viss extra information som kan anses konfidentiell,
exempelvis ett batchnummer.
Sammansättningen kan ha komponenter av typen Constituent (Beståndsdel), Impurity (Förorening)
och Additive (Tillsats). Komponenterna visas i en tabell som kan redigeras på brukligt sätt. Varje
komponent bör länkas till ett referensämne och ges ett koncentrationsomfång. Du kan skapa en
länk till ett referensämne genom att klicka på länkikonen
i fältet Reference substance
(Referensämne), söka efter och markera ett referensämne och sedan klicka på Assign (Koppla).
Det går även att skapa ett nytt referensämne i sökfönstret. Om du skapar ett nytt referensämne
genom att klicka på knappen New (Nytt), måste du sedan gå tillbaka till testmaterialentiteten och
skapa sammansättningskomponenten från noll. Alternativet Go to link target (Gå till länkens mål)
öppnar referensämnet för den komponent som är markerad i tabellen.
Fältet Composition / purity: other information (Sammansättning/renhet: övrig information) är avsett
för mer kvalitativ information om renheten. Fältet Test material form (Testmaterialets form) är
avsett för information om fysiskt tillstånd och egenskaper för materialet som användes vid testet.
Slutligen finns det två fritextfält där man kan ange ytterligare uppgifter. Fritextmallarna innehåller
förslag på vad som kan anges i fälten. Öppna en fritextmall genom att klicka på ikonen som har
bokstaven A med en liten pil ( ). Klicka på knappen Insert (Infoga) om du vill kopiera texten från
mallen till fältet. När du sparar testmaterialentiteten bör du titta i meddelandeområdet ovanför
navigeringsrutan i några sekunder medan data kontrolleras. Om det uppstår något problem visas
ett meddelande där. Om t.ex. följande meddelande visas: "Concentration: At least one of the
values are not set" (Koncentration: minst ett värde har inte angetts), kontrollerar du
sammansättningskomponenterna.

15. User management (Användaradministration)
Användaradministration är ett sätt att styra åtkomst till data och funktioner i IUCLID 6. När
IUCLID 6 körs på en server är det tack vare användaradministration som många olika personer
kan ansluta till en enda IUCLID 6-databas samtidigt, alla med personlig åtkomst. En stor
organisation kan exempelvis centralisera alla sina data i en databas och lämna åtkomst som är
anpassad både efter säkerhetskrav och funktionella behov i organisationen.
När IUCLID 6 körs som desktop-program och bara används av en person åt gången, behövs
kanske ingen begränsning av åtkomsten. Därför levereras desktopversionen av IUCLID 6 med
användaradministration inaktiverad. Vid start av IUCLID 6 visas inte inloggningsfönstret, eftersom
inloggningen görs automatiskt till en standardanvändare. Funktionerna som hör till
användaradministration är inaktiverade. Du kan aktivera och inaktivera användaradministration på
menyn File > System administration (Arkiv > Systemadministration). Vid migrering av data från
IUCLID 5 till IUCLID 6 gäller att om IUCLID 5-databasen innehåller någon annan användare än
SuperUser, aktiveras användaradministration i IUCLID 6. Detta bygger på antagandet att det
behövs funktioner för flera användare. Om så inte är fallet kan man inaktivera
användaradministration på menyn File > System administration (Arkiv > Systemadministration).
Som standard finns endast entitetstyperna Användare och Roll i användaradministration. Om man
aktiverar IBS (Instance Based Security) tillkommer entitetstypen Grupp, och med den de
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tillhörande koncepten innehav och delning. IBS beskrivs översiktligt i avsnitt 15.3 IBS (Instance
Based Security).
Användaradministration är tillgänglig både på menyn File (Arkiv) och på en panel på startsidan.
Om du högerklickar i panelen på startsidan får du tillgång till alla funktioner som finns på menyn
File.

15.1. User (Användare)
En användare i IUCLID 6 är en entitet som länkar de åtgärder som utförs i programmet till en eller
flera personer som använder det. Varje användare har inloggningsuppgifter i form av ett
användarnamn och ett lösenord som måste anges för åtkomst till användarentiteten. Syftet med
användarentiteter är att ge åtkomst till data och funktioner på olika nivåer för olika personer.
Dessutom kan man registrera vem som gjort vad, och när.
Användarnamnet är en unik identitetsbeteckning för användaren överallt i gränssnittet. Det vanliga
är att varje person som använder IUCLID 6 har en användarentitet, och personen i fråga är då den
enda som känner till inloggningsuppgifterna för användaren. På en IUCLID 6-installation av
desktop-typ kan bara en användare vara inloggad i taget, och inloggningen måste göras på den
dator där IUCLID 6 körs. På en IUCLID 6-installation av servertyp kan flera användare vara
inloggade samtidigt, och IUCLID 6 måste inte köras på samma dator som någon av personerna
loggar in från.
En användare som skapar eller importerar ett dokument blir automatiskt innehavare av
dokumentet. Huruvida dokumentet är åtkomligt för andra användare beror på vilka inställningar
som gjorts i systemet. Innehav kan överföras mellan användare, men ett dokument kan bara
tillhöra en användare i taget. En viktig funktion för användaren är att definiera juridiskt innehav av
data via en juridisk enhet. När man exempelvis skapar ett underlag, definieras innehavet för detta
av den juridiska enhet som är kopplad till användaren när underlaget skapas. En användare kan
vara kopplad till flera juridiska enheter, men kan bara agera för en av dem i taget. Användarens
åtkomst till funktioner och data i IUCLID 6 styrs via roller, och även via grupper ifall IBS (Instance
Based Security) har aktiverats. Detta beskrivs närmare i avsnitten nedan.
Om IUCLID 6-installationen finns i en miljö med flera användare är det praxis att varje person som
använder programvaran får en egen användarentitet, och att denna anpassas efter personens
individuella behov via roller och grupper.

15.1.1. Användarentiteter som medföljer IUCLID 6
En ny installation av IUCLID 6 har två användare från början: SuperUser och FullAccess.

15.1.1.1. SuperUser
Standardlösenordet för SuperUser är root, men det kan ändras under installationen om denna är
av desktop-typ och görs med installeraren. Vid första inloggningen bör man ändra lösenordet till
något annat än standardvärdet. SuperUser har fullständig åtkomst till funktioner och data i
IUCLID 6.
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15.1.1.2. FullAccess
Användarentiteten FullAccess har fullständig åtkomst till dokument i IUCLID 6-databasen, men
däremot ingen åtkomst till administrativa funktioner som användaradministration. Innan man kan
logga in som användaren FullAccess måste man bestämma dess lösenord. SuperUser har
behörighet att göra det.

15.1.2. Användaradministration
Användaradministration kan utföras av en användare som har den behörighet som tillhör den
inbyggda rollen Användaradministratör. En användaradministratör kan endast se de
användarentiteter hen själv har skapat, eller som har skapats direkt nedanför dem i
användarhierarkin. Man kan se det som isolerade familjer, där användarhanteraren kan se sina
egna efterföljande generationer men inte andra familjer. Nedan visas hur gränssnittet för
användaradministration kan se ut. Notera att det finns en flik som heter Groups (Grupper) i detta
exempel, vilket innebär att IBS har aktiverats. IBS beskrivs översiktligt i avsnitt 15.3 IBS (Instance
Based Security).
Figur 61

Användaradministration
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15.1.2.1. Preferences (Preferenser)
Username (Användarnamn) bör väljas med omsorg eftersom det identifierar användare överallt i
systemet. Vid inloggning i IUCLID 6 måste man ange sitt användarnamn och lösenord för att få
åtkomst till användarentiteten. Last name (Efternamn) och First name (Förnamn) används bara för
intern identifiering. E-postadressen kan användas i informationssyfte och, i tillämpliga fall, för
återställning av lösenord. En entitet av typen Contact person (Kontaktperson) kan kopplas till
användaren i informationssyfte.

15.1.2.2. Password management (Lösenordshantering)
Lösenordet används tillsammans med användarnamnet för att styrka identiteten hos en person
som loggar in i en användarentitet. Av säkerhetsskäl finns det minimikrav på hur lösenord i
IUCLID 6 ska se ut. Reglerna finns på menyn File > System administrative tools > Security policy
(Arkiv > Verktyg för systemadministration > Säkerhetsregler). Du kan visa dem genom att klicka på
informationsikonen överst till höger i rutan Password management (Lösenordshantering) som visas
nedan.
Figur 62

Password management (Lösenordshantering)

Bildförklaring, Figur 62:
1. Generera ett lösenord automatiskt
2. Visa säkerhetsreglerna för lösenord
Om du försöker spara ett lösenord som inte uppfyller reglerna visas ett felmeddelande med en
förklaring av hur lösenordet ska se ut. Standardinställningarna kräver t.ex. att lösenordet ska
innehålla minst fem tecken varav minst en stor bokstav och minst en siffra. Säkerhetsreglerna kan
också användas för att tvinga användarna att byta lösenord med jämna mellanrum. Ange
giltighetsperiod för lösenord i det här fältet:
File > System administration > Security policy > Force users to change their password after X days
(Arkiv > Systemadministration > Säkerhetsregler > Lösenord ska bytas efter X dagar).
Samma riktlinjer gäller för SuperUser som för övriga användare.
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Ikonen Generera skapar automatiskt ett lösenord som uppfyller säkerhetsreglerna. Lösenordet
kopieras till fälten i gränssnittet och till urklippet i operativsystemet som IUCLID 6 körs på.
Dessutom visas lösenordet i ett popupmeddelande.
Om lösenordet är tillfälligt vill administratören förmodligen tvinga användaren att byta lösenord vid
nästa inloggning. Markera i så fall rutan Expire password upon next log in (Lösenordet förfaller vid
nästa inloggning).

15.1.2.3. Resources (Resurser)
Fliken Resources visas bara när IBS (Instance Based Security) är aktiverat. IBS beskrivs i avsnitt
15.3 IBS (Instance Based Security).
Alternativen på den här fliken styr standardnivåer för åtkomst och delning per entitetstyp, per grupp
och per dokument som skapats eller importerats av användaren. Man kan manuellt åsidosätta
dessa värden per dokument eller under import.
Om du klickar på en nedåtpil öppnas en lista med alla grupper som användaren tillhör, inklusive
Common (Gemensam). Du kan ange åtkomst för en grupp genom att klicka på den och välja något
av följande alternativ i listrutan: No value (Inget värde), Read (Läsa), Read/Write (Läsa/skriva),
Read/Write/Delete (Läsa/skriva/ta bort).
Exempel: om värdet för Mixtures (Beredningar) är Read/Write/Delete (Läsa/skriva/ta bort) för
gruppen group1, kan denna grupp som standard läsa, skriva till och ta bort alla beredningar som
skapas av användaren. I figuren nedan visas hur man väljer den inställningen.
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Resources (Resurser) för en användare

15.1.2.4. Administration
Här definieras olika egenskaper för användaren som berör åtkomst till data, funktioner och själva
användarentiteten.
15.1.2.4.1.

Allmänt

Locked (Låst) betyder att alltför många misslyckade inloggningsförsök har gjorts. Gränsvärdet
anges på menyn File > Administrative tools > Administration > Security policy (Arkiv >
Administrationsverktyg > Administration > Säkerhetsregler). Standardvärdet är tre försök. Du kan
låsa upp användaren genom att avmarkera rutan. Ändringen börjar gälla så snart den sparats.
Suspended (Spärrad) kan användas för att manuellt hindra åtkomst till användarentiteten vid
behov. När rutan är markerad kan ingen logga in till användarentiteten. Ta bort spärren genom att
avmarkera rutan. Ändringen börjar gälla så snart den sparats.
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Expired (Förfallen) betyder att ingen inloggning har gjorts under så många dagar som angetts i
fältet File > Administrative tools > Administration > Security policy > Automatic expiry of unused
accounts after x days (Arkiv > Administrationsverktyg > Administration > Säkerhetsregler >
Förfaller automatiskt efter x dagar utan inloggning). Standardvärdet är 60 dagar. Avmarkera
kryssrutan om du vill aktivera kontot igen. Ändringen börjar gälla så snart den sparats.
Last log in date (Senaste inloggningsdatum) anger när den senaste inloggningen gjordes för
användaren.
Last log in location (Plats för senaste inloggning) anger IP-adressen för den dator som den
senaste inloggningen gjordes från. För en desktop-installation är värdet localhost (127.0.0.1).
Remarks (Kommentarer) är ett fritextfält där användaradministratören kan göra noteringar om
användarentiteten. Fältet rymmer upp till 32 768 tecken.
15.1.2.4.2.

Role (Roll)

Här definieras användarens roller. Användaren måste ha minst en roll. En ny användare tilldelas
automatiskt den inbyggda rollen Read-only (Skrivskydd). De inbyggda rollerna beskrivs i avsnittet
om roller. Om en användare har flera roller gäller den mest omfattande behörigheten. Exempel: om
användaren har en roll som endast tillåter läsning av en viss entitet, och en annan roll som medger
borttagning av samma entitet, så har användaren behörighet att ta bort entiteten.
15.1.2.4.3.

Group (Grupp)

Fliken Group visas bara när IBS (Instance Based Security) är aktiverat. IBS beskrivs i avsnitt 15.3
IBS (Instance Based Security).
Fältet används för att lägga till och ta bort användaren ur grupper. En gruppadministratör kan
också göra detta på fliken Group (Grupp). En användare måste inte tillhöra någon grupp. Mer
information om fliken Group finns i avsnittet om IBS.
15.1.2.4.4.

Legal entity (Juridisk enhet)

Varje användare måste vara kopplad till minst en juridisk enhet. En juridisk enhet kan skapas i
IUCLID 6 eller importeras. IUCLID 6 levereras med en inbyggd juridisk enhet som heter Predefined
Legal entity (Fördefinierad juridisk enhet). Den tillhandahålls som en startpunkt för användare, men
i tillsynssammanhang bör man använda en juridisk enhet som är lämplig för de specifika behov
man har.
En användaradministratör kan inte se eller koppla användare till några andra juridiska enheter än
de som administratören själv är kopplad till. En användare kan alltså vara kopplad till en juridisk
enhet som en användaradministratör inte kan se i posten för användaren.

15.1.2.5. Export users (Exportera användare)
Detaljuppgifterna om alla användare sparas i en enda textfil. En exporterad sådan fil kan
importeras till valfritt IUCLID 6-system. På så sätt kan man flytta användare mellan två olika
instanser av IUCLID 6.
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Funktionen finns på huvudmenyn File > User management (Arkiv > Användaradministration). Ett
popupfönster öppnas och visas hur många användare som kommer att exporteras, som i figuren
nedan:
Figur 64

Popupfönstret Exchange users (Exportera användare)

Påbörja exporten genom att klicka på Finish (Slutför). Exporten körs som ett bakgrundsjobb.
Ikonen för bakgrundsjobb börjar blinka längst ned till höger i gränssnittet. Om du klickar på ikonen
visas en lista med pågående bakgrundsjobb:
Figur 65

Öppna listan med bakgrundsjobb

Figur 66

Lista med pågående bakgrundsjobb
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Det senaste jobbet visas överst i listan. När jobbet är klart visas en notering nedanför förloppsfältet
om ifall jobbet slutfördes eller misslyckades. Om exporten slutfördes korrekt kan du klicka på
förloppsfältet, så öppnas ett fönster där du kan ladda ned exportfilen (se nedan). Under Summary
(Sammanfattning) anges vad som hänt under bakgrundsjobbets gång.
Figur 67

Sammanfattning för en slutförd export

Om exporten misslyckades ska det visas ett meddelande om varför, i punkt [2] under Summary.
Exportfilen är en oformaterad textfil. Filnamnstillägget är csv, så filen kan enkelt användas med
Microsoft Excel och andra kalkylbladsprogram. Varje användare har en egen rad. Fälten avskiljs av
semikolon (;) och värdena omges av dubbla citattecken. Den första raden innehåller rubrikerna.
Fälten beskrivs i nedanstående tabell. Fält som är markerade med en asterisk (*) måste innehålla
ett värde. SuperUser exporteras inte.
Tabell 2: Fälten i textfilen för import av användare

Rubrik

Beskrivning

Username
Identifierar den användarentitet som data importeras till. Ett värde per
(Användarnamn)* rad är obligatoriskt. Värdet måste vara unikt för databasen.
Last Name
(Efternamn)*

Fritext, högst 255 tecken.

First Name
(Förnamn)*

Fritext, högst 255 tecken.

Suspended
(Spärrad)

Värdet i fältet Suspended. Kan användas för att spärra och ta bort
spärr från befintliga användare. [ yes | 1 | true | no | 0 | false ]

Remarks
(Kommentarer)

Fritext, högst 32 768 tecken.
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Roles (Roller)*

Namn på användarroller som är kopplade till kontot. Värdena måste
finnas i databasen innan importen görs. Man kan ange flera värden,
åtskilda av semikolon (;). Fältet som helhet ska omges av dubbla
citattecken.

LEOs (LEOobjekt)*

UUID för ett eller flera LEO-objekt som kopplats till användaren.
Värdena måste finnas i databasen innan importen görs. Man kan ange
flera värden, åtskilda av semikolon (;). Fältet som helhet ska omges av
dubbla citattecken.

Groups
(Grupper)*

Namn på användargrupper som är kopplade till kontot. Värdena måste
finnas i databasen innan importen görs. Man kan ange flera värden,
åtskilda av semikolon (;). Fältet som helhet ska omges av dubbla
citattecken.

Delete (Ta bort)

Ta bort en befintlig användare vid importen. [ yes | 1 | true | no | 0 |
false ]

E-mail (E-post)

E-postadressen som är kopplad till användaren.

Contact (Kontakt)

UUID för kontakten som kopplats till användaren. Värdena måste
finnas i databasen innan importen görs.

Nedan visas ett exempel på en fil som innehåller data om tre användare.
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";"En kommentar om 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 (Ladda ned tom csv-fil med användare)
Den här funktionen ger en mall för att skapa många nya användare på en gång. Mallen är en textfil
som exporteras från IUCLID 6. Filen innehåller bara rubrikerna som beskrivits i föregående avsnitt.
Man för in detaljuppgifterna om användarna i textfilen och importerar den sedan, enligt
beskrivningen i nästa avsnitt.
Funktionen finns på huvudmenyn File > User management (Arkiv > Användaradministration).
Funktionen körs inte som bakgrundsjobb.

15.1.2.7. Import users (Importera användare)
Data för användare kan importeras till IUCLID 6 från en fil i formatet som beskrivs i avsnitt 15.1.2.5
Export users (Exportera användare). Om det redan finns en användarentitet med samma värde i
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fältet Username (Användarnamn), kommer befintliga data i IUCLID 6 att ersättas av data från den
importerade filen. Om användarentiteten inte redan finns, skapas den med data från filen. Den här
funktionen kan användas för att skapa många användare på en gång.
Funktionen finns på huvudmenyn File > User management (Arkiv > Användaradministration). Ett
popupfönster öppnas där en fil kan väljas för import (se nedan).
Figur 68

Popupfönstret Import users (Importera användare)

Påbörja importen genom att klicka på Finish (Slutför). Importen körs som ett bakgrundsjobb.
Ikonen för bakgrundsjobb börjar blinka längst ned till höger i gränssnittet. Om du klickar på den
runda ikonen öppnas jobblistan (se nedan).
Figur 69

Öppna listan med bakgrundsjobb

iuclid_functionalities_sv.docx

Funktioner i IUCLID 6

Figur 70

Sida /75

Lista med pågående bakgrundsjobb

Det senaste jobbet visas överst i listan. När jobbet är klart visas en notering nedanför förloppsfältet
om ifall jobbet slutfördes eller misslyckades. Om importen slutfördes korrekt kan du dubbelklicka i
förloppsfältet så visas en sammanfattning över importerade data (se nedan).
Figur 71

Exempel på sammanfattning för ett slutfört importjobb

Punkt 2, 3 och 4 i sammanfattningen anger hur många användare som berörts av importen på
något av de tre möjliga sätten.
Punkt [2] visar hur många användare som skapades av importen.
Punkt [3] visas hur många användare som redan fanns i installationen. De räknas och anges här
som uppdaterade, även om inga importerade värden skilde sig från befintliga.
Punkt [4] visar hur många användare som tagits bort därför att fältet Delete (Ta bort) hade värdet
1, yes (ja) eller true (sant).
Efter en slutförd import bör man kontrollera resultatet i fönstret User management
(Användaradministration).
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Om bakgrundsjobbet anges som misslyckat kan du dubbelklicka på förloppsfältet, så visas en
sammanfattning över vad som hände. Punkt [2] ska vara ett meddelande om vilket problem som
uppstod, som i exemplet nedan.
Figur 72

Exempel på sammanfattning för ett misslyckat importjobb

I exemplet ovan hittades inte en av identitetsbeteckningarna (UUID) för en juridisk enhet i
IUCLID 6-installationen. Identitetsbeteckningen visas så att den kan jämföras med befintliga
värden i installationen. Om felmeddelandet allmänt handlar om filformatering kontrollerar du filens
format enligt beskrivningen i avsnitt 15.1.2.5 Export users (Exportera användare).
Om något som helst fel uppstår stoppas importen helt. Det sker aldrig någon delimport av
användardata. Funktionen har utformats så med avsikt för att känsliga personuppgifter inte ska
drabbas av inkonsekvenser.

15.2. Role (Roll)
En roll är en behörighetsuppsättning som styr användarens åtkomst till funktioner och data i
IUCLID 6. En användare kan ha flera roller samtidigt, och då gäller den mest omfattande
behörigheten. Om användaren exempelvis har två roller, varav den ena tillåter utskrift och den
andra inte, har användaren åtkomst till utskriftsfunktionen.

15.2.1. General (Allmänt)
Role (Roll) är namnet som rollen identifieras med i hela systemet. Fältet rymmer upp till 255
tecken.
Role description (Beskrivning) är ett fritextfält där man kan dokumentera syftet med rollen. Fältet
rymmer upp till 2 000 tecken.
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Fältet Assigned users (Kopplade användare) innehåller en lista med användare som har den
aktuella rollen, och här kan man också koppla rollen till nya användare med knapparna Add (Lägg
till) och Remove.(Ta bort). Man kan även koppla roller till användare från användarhållet, på fliken
Administration i användarentiteten.

15.2.2. Permissions (Behörighet)
Här anges åtkomstnivå till funktioner som direkt berör entiteter.

15.2.2.1. Access to operations (Åtkomst till funktioner)
Ange global åtkomst till funktionerna Print (Skriv ut), Export (Exportera) och Import (Importera) för
alla entiteter genom att markera/avmarkera kryssrutorna.

15.2.2.2. Access to entities and inventories (Åtkomst till entiteter och register)
Här kan man ange åtkomst per entitetstyp, exempelvis för alla beredningar. Om du klickar på ett
fält visas en listruta med alla åtkomsttyper som kan väljas: No access (Ingen åtkomst), Read
(Läsa), Read/Write (Läsa/skriva), Read/Write/Delete (Läsa/skriva/ta bort).
Om IBS används måste åtkomsten också tillåtas genom antingen innehav eller delning i en grupp.

15.2.2.3. System administration and configuration (Systemadministration och
konfiguration)
15.2.2.3.1.

Manage roles (Hantera roller)

Här kan man ange åtkomst till entiteten Roll. Om du klickar i fältet visas en listruta med alla
åtkomsttyper som kan väljas: No access (Ingen åtkomst), Read (Läsa), Read/Write (Läsa/skriva),
Read/Write/Delete (Läsa/skriva/ta bort).

15.2.2.4. User management (Användaradministration)
Här anges åtkomstnivå till funktioner som direkt berör användare.
15.2.2.4.1.

Manage users (Hantera användare)

Här kan man ange åtkomst till entiteten Användare. Om du klickar i fältet visas en listruta med alla
åtkomsttyper som kan väljas: No access (Ingen åtkomst), Read (Läsa), Read/Write (Läsa/skriva),
Read/Write/Delete (Läsa/skriva/ta bort).
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Assign Legal entities to users (Koppla juridiska enheter till användare)

Ger användaren behörighet att koppla en juridisk enhet till en användare. En användare kan bara
koppla juridiska enheter som användaren först själv har kopplats till. Man måste ha skrivbehörighet
för den användare man vill koppla en juridisk enhet till.
15.2.2.4.3.

Assign Roles to users (Koppla roller till användare)

Ger behörighet att lägga till roller för användare.
15.2.2.4.4.

Remove Roles from users (Ta bort roller från användare)

Ger behörighet att ta bort roller från användare.

15.2.2.5. IBS management (IBS-hantering)
De här fälten visas bara om IBS (Instance Based Security) är aktiverat.
15.2.2.5.1.

Manage Groups (Hantera grupper)

Här kan man ange åtkomst till entiteten Grupp. Om du klickar i fältet visas en listruta med alla
åtkomsttyper som kan väljas: No access (Ingen åtkomst), Read (Läsa), Read/Write (Läsa/skriva),
Read/Write/Delete (Läsa/skriva/ta bort).
15.2.2.5.2.

Assign users to groups (Koppla användare till grupper)

Ger behörighet att göra ändringar i gruppernas medlemslistor.
15.2.2.5.3.

Manage private groups (Hantera privata grupper)

Ger behörighet att ändra innehav för ett dokument.

15.2.3. Data access (Dataåtkomst)
Här kan man styra åtkomst till data om ämnen på avsnittsnivå. Avsnitten visas i
standardträdstrukturen. Åtkomstbehörigheten kan anges som något av följande: No access (Ingen
åtkomst), Read (Läsa), Read/Write (Läsa/skriva) eller Read/Write/Delete (Läsa/skriva/ta bort). När
en ny roll skapas tilldelas den automatiskt behörigheten No access (Ingen åtkomst) för alla avsnitt.
Man kan ange behörighet per avsnitt eller för alla avsnitt på en gång. Så här anger du samma
åtkomstnivå för alla avsnitt: välj ett värde i listrutan och klicka sedan på Apply to All (Tillämpa på
alla), som i exemplet nedan.
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Figur 73 Ändra åtkomstbehörighet till alla avsnitt för en roll

Ange åtkomst för ett enskilt avsnitt genom att högerklicka på dess endpoint-rapport eller endpointrapportsammanfattning i avsnittsträdet, och sedan välja ett värde i listrutan. Nedan visas ett
exempel för avsnittet Application for authorisation of uses (Tillståndsansökan för användningar):
Figur 74

Ändra åtkomstbehörighet till ett enskilt avsnitt för en roll

Åtkomstnivån för ett avsnitt indikeras i trädet genom att avsnittets namn ändrar färg i enlighet med
tabellen nedan, och följs av en kod.
Tabell 3: Indikation av åtkomstbehörighet för dokument

Åtkomst

Färg

Kod

Ingen åtkomst

[n/a]

Läsa

[r/]

Läsa/skriva

[r/w]
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Åtkomst

Färg

Läsa/skriva/ta bort

Kod
[r/w/d]

Behörigheter som anges här gäller för alla dokument av typen Ämne. Om IBS används måste
åtkomst till ett enskilt dokument också tillåtas genom antingen innehav eller delning i en grupp.

15.2.4. Inbyggda roller
Det finns flera inbyggda roller i IUCLID 6 som kan underlätta för användarna. De inbyggda rollerna
kan inte redigeras eller tas bort. De beskrivs nedan.

15.2.4.1. System administrator (Systemadministratör)
Kan bevilja samtliga behörigheter. En användare med den här rollen får samma behörighet som
den inbyggda användaren SuperUser.

15.2.4.2. Full access (Fullständig åtkomst)
Ger behörighet att läsa, skriva och ta bort för alla data såsom ämnen och underlag, men dock inte
administrativa data

15.2.4.3. Read-only (Skrivskydd)
Ger skrivskyddad åtkomst till alla data såsom ämnen och underlag, men dock inte administrativa
data.

15.2.4.4. User manager (Användaradministratör)
Den här rollen är endast tillgänglig när IUCLID 6 körs på en server och används i en miljö med
flera användare. Rollen ger endast behörighet att hantera användarentiteter. Den ger ingen
åtkomst att läsa andra typer av data såsom ämnen eller underlag.
Om IBS (Instance Based Security) har aktiverats kan en användare med den här rollen bestämma
gruppmedlemskap för andra användare. Användaren kan dock inte skapa grupper. IBS beskrivs i
avsnitt 15.3 IBS (Instance Based Security).

15.2.4.5. Group manager (Gruppadministratör)
Den här rollen är endast tillgänglig när IBS är aktiverat. IBS beskrivs i avsnitt 15.3 IBS (Instance
Based Security).
Rollen ger behörighet att skapa, ändra och ta bort grupper samt bestämma gruppmedlemskap för
användare. Rollen ger behörighet att ändra innehav för alla dokument som tillhör någon medlem i
en grupp som användaren med denna roll också är medlem i. En användare med den här rollen
blir automatiskt gruppadministratör i alla grupper hen är medlem i.
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15.3. IBS (Instance Based Security)
IBS är avsedd att användas endast med IUCLID 6 Server, inte med IUCLID 6 Desktop. Om IBS
inte är tillgängligt och du anser att det borde vara det, kontaktar du systemadministratören för den
aktuella instansen av IUCLID 6 Server.
Med IBS kan man styra åtkomst i IUCLID 6 per dokument och användare. Man kan styra åtkomst
på personnivå genom att förse varje person som använder en instans av IUCLID 6 med en unik
användarentitet. I en stor organisation med en centraliserad IUCLID 6-databas som innehåller data
för många olika syften, behöver man ofta dela upp dataåtkomsten mellan olika grupper av
personer. IBS ger tillgång till entiteten Grupp, som helt enkelt är en samling användare. En
användare kan vara med i flera grupper. Grupper är ett sätt att organisera dataåtkomst. De är
också ett bekvämt sätt att bevilja åtkomst för flera användare samtidigt.
Exempel: alla medlemmar i ett visst team i organisationen behöver tillgång till en viss delmängd av
en centraliserad databas. Var och en tilldelas en personlig användarentitet. Användarna placeras
sedan i en grupp som får åtkomst till de data som teamet behöver.
Följande åtkomstnivåer kan tillämpas på ett dokument när IBS är aktiverat:
Ingen åtkomst, Läsa, Läsa/skriva eller Läsa/skriva/ta bort.
Det finns fyra sätt att ange åtkomst till ett dokument:
1. när dokumentet skapas, med hjälp av inställningarna i Resources (Resurser) under User
(Användare);
2. vid import till IUCLID 6;
3. manuellt via delningsfunktionen;
4. genom att ändra innehav.
Dessa fyra metoder tillämpas från olika ställen i gränssnittet för IUCLID 6, men har alla samma
effekt. Åtkomsten till ett visst dokument kan styras med valfri kombination av dessa typer av
åtgärder. Funktionerna och koncepten i IBS beskrivs i avsnitten som följer efter denna inledning.
Entiteter och funktioner som hör till IBS, exempelvis grupper och delning, är bara tillgängliga så
länge IBS är aktiverat.
IBS erbjuder så många möjligheter att bara en del av dem behövs för många IUCLID 6installationer. Vi rekommenderar att man skapar en dokumenterad policy för hur IBS ska användas
för att nå önskade resultat.

15.3.1. Group (Grupp)
En grupp är en entitet i IUCLID 6 som består av en samling användare. En användare kan vara
med i flera grupper. Om en grupp har tilldelats en viss sorts åtkomst till ett dokument, har alla
medlemmar i gruppen samma åtkomst. En grupp kan ha en eller flera gruppadministratörer. På
fliken Grupper finns ett grupphanteringsfönster som visar en lista med användare, med indikationer
om vilka som är gruppadministratörer. Man kan lägga till och ta bort användare från gruppen med
hjälp av knapparna i gränssnittet. En användare som är medlem i gruppen och har behörighet för
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grupphantering är därmed administratör för gruppen. Den inbyggda rollen Group manager
(Gruppadministratör) ger exempelvis tillräcklig behörighet för det.
En användare som har behörighet för gruppadministration blir automatiskt gruppadministratör för
alla grupper som hen är medlem i.

15.3.1.1. Common (Gemensam)
Common kan ses som en grupp som alla användare är medlemmar i. I den meningen har
Common samma betydelse som "allmän". En grupp som skapas i IUCLID 6 är däremot privat,
eftersom endast medlemmarna i gruppen har åtkomst till de data som delas i gruppen.

15.3.2. Ownership (Innehav)
När ett dokument skapas eller importeras anges användaren som genomför åtgärden som
innehavare av dokumentet. Innehav kan överföras, men ett dokument kan bara ha en innehavare
åt gången (se avsnittet Ändra innehav nedan). IBS måste vara aktiverat för att funktioner för
innehav ska visas i IUCLID 6.
Sökresultat i navigeringsrutan kan filtreras efter innehavare. Man kan visa alla sökresultat som
innehas av den aktuella användaren genom att välja sökvillkoret Owned by me (Innehas av mig).
Välj Owned by others (Innehas av andra) om du vill visa andra dokument. Tänk på att alla
sökvillkor som anges i sökfunktionen tillämpas tillsammans.

15.3.2.1. Ändra innehav
Innehav kan endast överföras inom gruppen där innehavaren är medlem, och det måste göras av
en gruppadministratör. En användare som vill ändra innehav måste ha antingen den inbyggda
rollen Group manager (Gruppadministratör) eller en roll som skapats i programvaran och har minst
nedanstående behörighet.

Tabell 4: Behörighet för en gruppadministratör

Fält

Värde

Access to entities and inventories
(Åtkomst till entiteter och register)

Read all
(Läsa
alla)

Manage users (Hantera användare)

Read
(Läsa)

Manage groups (Hantera grupper)

Read
(Läsa)

Manage private groups (Hantera
privata grupper)

Yes (Ja)
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Om du vill ändra innehav för ett dokument högerklickar du på dokumentets post i sökresultaten. Ett
fönster öppnas med information om delning av dokumentet per grupp och namnet på användaren
som är innehavare av dokumentet. Klicka på länkikonen, leta upp den nya användaren, markera
den och klicka på knappen Assign (Koppla).
Du kan markera flera entitetsposter om du vill ändra innehav för alla samtidigt. Håll ned Skift- eller
Ctrl-tangenten och klicka på de entiteter du vill markera.

15.3.3. Share (Dela)
Share är en åtgärd där man manuellt beviljar åtkomst till ett dokument för användarna i en eller
flera grupper. Åtgärden åsidosätter åtkomst som angetts då dokumentet skapades eller
importerades. Med delningsfunktionen kan man tillämpa någon av följande fyra behörigheter på ett
dokument per grupp:
Not Shared (Ingen delning), Read (Läsa), Read/Write (Läsa/skriva) eller Read/Write/Delete
(Läsa/skriva/ta bort).
Delning kan tillämpas av dokumentinnehavaren och av alla gruppadministratörer för alla grupper
som innehavaren är medlem i. En delning kan alltså även tillämpas på gruppen Common
(Gemensam) som alla användare ingår i.
Om du vill dela ett dokument högerklickar du på dokumentets post i sökresultaten. Delning via
högerklickning på detta sätt kan bara göras för en entitet åt gången.
Fönstret med delningsalternativ har en tabell med två kolumner: Group (Grupp) och Permissions
(Behörighet). Kolumnen Group innehåller en lista med alla grupper som den delande användaren
har åtkomst till. Kolumnen Permissions (Behörighet) anger åtkomst per grupp. Om du vill ändra en
behörighet per grupp klickar du i kolumnen Permissions intill önskad grupp. Välj någon av de fyra
åtkomstnivåerna.
Ett dokument som skapas av en användare får samma delning som har angetts för användaren i
IUCLID 6-avsnittet User > Resources (Användare > Resurser). En användare som importerar ett
dokument kan välja att åsidosätta standardinställningarna för delning under importen. Om
standardinställningarna för resurs inte ger önskad åtkomst till dokumentet för en viss grupp, kan
man ändra åtkomsten manuellt med hjälp av delningsfunktionen.
En användare som har åtkomst till ett dokument endast därför att det har delats, kan inte i sin tur
dela denna åtkomst vidare.

15.3.4. Övning med IBS
Följande övning ger en snabb introduktion till IBS i form av praktisk användning. Gör gärna
övningen om koncepten och terminologin i IBS känns oklara.
Förutsättningar
Se till att IBS är aktiverat. Logga in som SuperUser. Skapa två grupper som heter grupp1 och
grupp2. Skapa fyra nya användare som heter användareA, användareB, användareC och
användareD. Ange egenskaper för användarna enligt tabellen nedan. Se till att alla fyra
användarna är kopplade till samma Legal entity (Juridisk enhet). Ignorera standardvärdena för
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Literature references (Litteraturreferenser) och Import på fliken Resources (Resurser). För
Substances (Ämnen) lägger du till de värden som visas nedan.
Tabell 5: IBS-övning: egenskaper för användare

Användare

Roll

Grupp

Juridisk enhet

Resurser > Ämnen

användareA

Full Access

grupp1

<samma som andra
användare>

grupp1(rwd)*

användareB

Full Access

grupp1

<samma som andra
användare>

Common(rwd)*,
grupp1(rwd)*

användareC Full Access

grupp2

<samma som andra
användare>

grupp2(rwd)*

användareD Full Access

<samma som andra
användare>

* Read/Write/Delete (Skriva/läsa/ta bort). Övningarna nedan går ut på att utforska
åtkomstbehörigheten för varje användare. Logga in som en av användarna och prova att läsa,
skriva och ta bort dokument, exempelvis Substance (Ämne) och Dossiers (Underlag).
Övning 1: användareA skapar Ämne1, och sedan Underlag1 utifrån Ämne1.
Resultat 1: Följande åtkomst har tilldelats.
Tabell 6: IBS-övning: resultat 1

Användare

Ämne1

Underlag1 Kommentar

användareA

(rwd)

(rwd)

användareB

(rwd)

AnvändareA har skapat båda dokumenten och är
därför innehavare. Innehavare har alltid fullständig
åtkomst.
AnvändareB är medlem i grupp1. Inställningarna för
användareA under Resources > Substance
(Resurser > Ämne) gör att alla medlemmar i grupp1
automatiskt får behörighet att läsa, skriva och ta bort
(rwd) alla ämnen som användareA skapar. Däremot
får de ingen åtkomst till underlag.

användareC

Det finns inga inställningar för användareA under
Resources som automatiskt ger användareC åtkomst
till ämnen eller underlag.

användareD

Det finns inga inställningar för användareA under
Resources som automatiskt ger användareD åtkomst
till ämnen eller underlag.

Övning 2: användareB skapar Ämne2, och sedan Underlag2 utifrån Ämne2.
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Resultat 2: Följande åtkomst har tilldelats.
Tabell 7: IBS-övning: resultat 2

Användare

Ämne2

användareA

(rwd)

användareB

(rwd)

Underlag2 Kommentar
AnvändareA är medlem i grupp1. Inställningarna för
användareB under Resources > Substance
(Resurser > Ämne) gör att alla medlemmar i grupp1
automatiskt får behörighet att läsa, skriva och ta bort
(rwd) alla ämnen som användareB skapar. Däremot
får de ingen åtkomst till underlag.
(rwd)

AnvändareB har skapat båda dokumenten och är
därför innehavare. Innehavare har alltid fullständig
åtkomst.

användareC (rwd)

AnvändareB har inställningen Common(rwd)
(Gemensam(läsa/skriva/ta bort)) under Resources >
Substance (Resurser > Ämne), så alla användare får
automatiskt rwd-åtkomst till alla ämnen som
användareB skapar. Däremot får de ingen åtkomst till
underlag.

användareD (rwd)

AnvändareB har inställningen Common(rwd)
(Gemensam(läsa/skriva/ta bort)) under Resources >
Substance (Resurser > Ämne), så alla användare får
automatiskt rwd-åtkomst till alla ämnen som
användareB skapar. Däremot får de ingen åtkomst till
underlag.

Övning 3: användareA kontrollerar vilka ämnen som kan delas genom att högerklicka på posterna
i sökresultatlistan i navigeringsrutan.
Resultat 3: Tillåten delning framgår av nedanstående tabell.
Tabell 8: IBS-övning: resultat 3

Ämne

Grupper
under
delning

Åtkomst
under
delning

Kommentar

Ämne1

grupp1

(rwd)

AnvändareA är innehavare av Ämne1 och medlem i
grupp1. Därför kan användareA redigera åtkomsten
för grupp1. Detta innebär bland annat att användareA
kan dela dokumentet.
Åtkomsten är rwd därför att inställningarna för
användareA under Resources > Substance (Resurser
> Ämne) gör att alla medlemmar i grupp1 automatiskt
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får behörighet att läsa, skriva och ta bort (rwd) alla
ämnen som användareA skapar.
Common

AnvändareA är innehavare av Ämne1. Alla användare
ingår i gruppen Common. Därför kan användareA
redigera åtkomsten för gruppen Common. Detta
innebär bland annat att användareA kan dela
dokumentet.
Det finns ingen åtkomst eftersom inställningarna för
användareA under Resources > Substance (Resurser
> Ämne) gör att alla användare inte automatiskt får
behörighet att läsa, skriva och ta bort (rwd) alla ämnen
som användareA skapar.

Ämne2

Ingen delning tillåts eftersom användareA inte är
innehavare av Ämne2.

Övning 4: AnvändareB kontrollerar vilka ämnen som kan delas genom att högerklicka på dem.
Resultat 4: Tillåten delning framgår av nedanstående tabell.
Tabell 9: IBS-övning: resultat 4

Ämne

Grupper
under
delning

Åtkomst
under
delning

Ämne1
Ämne2

Kommentar

Ingen delning tillåts eftersom användareB inte är
innehavare av Ämne1.
grupp1

(rwd)

AnvändareB är innehavare av Ämne2 och medlem i
grupp1. Därför kan användareB redigera åtkomsten
för grupp1. Detta innebär bland annat att användareB
kan dela dokumentet.
Åtkomsten är rwd därför att inställningarna för
användareB under Resources > Substance (Resurser
> Ämne) gör att alla medlemmar i grupp1 automatiskt
får behörighet att läsa, skriva och ta bort (rwd) alla
ämnen som användareB skapar.

Common

(rwd)

AnvändareB är innehavare av Ämne2. Alla användare
ingår i gruppen Common. Därför kan användareB
redigera åtkomsten för gruppen Common. Detta
innebär bland annat att användareB kan dela
dokumentet.
Åtkomsten är rwd därför att inställningarna för
användareB under Resources > Substance (Resurser
> Ämne) gör att alla användare automatiskt får
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Ämne

Grupper
under
delning

Åtkomst
under
delning

Kommentar

behörighet att läsa, skriva och ta bort (rwd) alla ämnen
som användareB skapar.
Övning 5: Logga ut. Logga in som SuperUser. Ändra innehav av Ämne1 från användareA till
användareB. Du ändrar innehav av ett dokument genom att högerklicka på dokumentposten i
sökfönstret och sedan välja Change ownership (Ändra innehav). Logga ut. Logga in som
användareA. Kontrollera vilka dokument som kan delas.
Resultat 5: Varken Ämne1 eller Ämne2 kan delas. Det beror på att användareA inte är innehavare
av något av ämnena. Underlag1 kan delas, eftersom användareA fortfarande är innehavare av
detta.
Övning 6: Logga ut. Logga in som användareB. Kontrollera vilka ämnen som kan delas.
Resultat 6: Ämne1, Ämne2 och Underlag2 kan delas eftersom användareB är innehavare av
dessa.
Övning 7: användareB delar Ämne1 med Common(r). Gör så här: högerklicka på dokumentposten
i sökfönstret och välj Share (Dela). En tabell öppnas. Gå till raden där värdet för Groups (Grupper)
är Common (Gemensam), klicka i cellen för fältet Permissions (Behörighet) och välj värdet Read
(Läsa).
Resultat 7: Vad har de olika användarna för åtkomst till Ämne1?
Tabell 10: IBS-övning: resultat 7

Användare

Åtkomst

Kommentar

användareA

(rwd)

AnvändareA är inte innehavare av Ämne1 och kan
alltså inte dela det, men har rwd-åtkomst eftersom
användaren är medlem i grupp1.

användareB

(rwd), dela

AnvändareB är innehavare av Ämne1 och har därför
fullständig åtkomst inklusive delning.

användareC (r)

AnvändareC hade tidigare ingen åtkomst alls, men kan
nu läsa dokumentet eftersom alla användare har
tilldelats läsåtkomst i den här övningen.

användareD (r)

AnvändareD hade tidigare ingen åtkomst alls, men kan
nu läsa dokumentet eftersom alla användare har
tilldelats läsåtkomst i den här övningen.

Övning 8: Logga ut. Logga in som SuperUser. Lägg till användareD i grupp1.
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Resultat 8: användareD får rwd-åtkomst (läsa/skriva/ta bort) till Ämne1 eftersom alla medlemmar i
grupp1 har denna åtkomst. Förutom det ändras inget.
Övning 9: Logga ut och sedan in igen som användareB. Ta bort all delning för Ämne2.
Resultat 9: användareA, användareC och användareD kan inte se Ämne2 i gränssnittet, men
användareB kan fortfarande se det. AnvändareB har fullständig åtkomst och kan dela dokumentet.

16. Import
Du kan importera följande typer av filer till IUCLID 6: underlag, ämnen, beredningar, mallar,
kategorier, juridiska enheter, juridiska enhetsplatser, referensämnen, anteckningar, kontakter,
litteraturreferenser, bilagor och testmaterial. Filimport är ett sätt att utbyta data mellan olika
IUCLID-installationer och att importera exporterade data tillbaka in i IUCLID.

16.1. Viktigt om import
Notera följande vad gäller filimport till IUCLID 6:
5. Det enda som kan importeras är filer med filnamnstillägget .i6z eller .i5z som har exporterats
från IUCLID 6 eller den senaste versionen av IUCLID 5 (version 5.6), samt register med
filnamnstillägget .i6l.
6. Endast filer med samma filnamnstillägg (antingen i6z, i5z, eller i6l) kan importeras tillsammans.
Filer med olika filnamnstillägg måste importeras i separata grupper. När du importerar en i5z-fil
konverteras den automatiskt till en IUCLID 6-fil med filnamnstillägget i6z.
7. Vid import av i5z-filer kan du endast importera den ozippade i5z-filen, som är ett arkiv över alla
lagrade poster. Vid import av i6z-filer kan du välja om du vill importera hela den ozippade filen
eller välja ut specifika poster i i6z-filen för import.

16.2. Importera
Importera en eller flera filer till IUCLID 6 så här: klicka på Import på åtgärdspanelen Tools and
administration (Verktyg och administration) som finns på startsidan i IUCLID 6.

Då öppnas Import assistant (Importassistenten) som hjälper dig genom importförfarandet. Nedan
beskrivs hur du använder Importassistenten.
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16.3. Steg 1 vid import
Öppna Importassistenten och ange vilken eller vilka filer som ska importeras. Det gör du genom att
klicka på Add files (Lägg till filer), navigera till önskade filer i fönstret som öppnas och markera
dem. Information om filerna du valt fylls i automatiskt i det första fältet i Importassistenten, enligt
följande rubriker:
1. Pathname (Sökväg) – sökvägen till filen i din lokala IT-miljö
2. Filename (Filnamn) – filens fullständiga namn
3. Size (Storlek) – filens storlek i byte
4. Modified (Ändrad) – datum då filen ändrades senast
Ytterligare information om de valda filerna visas om du klickar på flikarna Content (Innehåll) och
Remarks (Kommentarer) nedanför knappen Add files (Lägg till filer).
Du kan när som helst ta bort filer ur Importassistenten genom att markera dem, så att de blir
orangefärgade, och sedan klicka på knappen Remove (Ta bort) bredvid Add files (Lägg till filer).
Om du avmarkerar kryssrutan för någon fil i kolumnen Import (Importera), kommer denna fil inte att
importeras.
Du kan välja specifika kriterier för hur en importfil ska hanteras om dess universella, unika
identitetsbeteckning (UUID) redan finns i IUCLID-systemet. Det finns tre alternativ att välja mellan:
1. Always (Alltid) – filen som importeras ersätter befintligt dokument/dataset med samma UUID
som redan finns i IUCLID-systemet.
2. Never (Aldrig) – ingen fil importeras om den har samma UUID som ett befintligt
dataset/dokument i IUCLID-systemet.
3. If newer than existing (Om nyare än befintlig) – filen importeras endast om den har ett senare
ändringsdatum än befintligt dataset/dokument med samma UUID i IUCLID-systemet.
Om IBS (Instance Based Security) har aktiverats i IUCLID 6, visas fältet Default import pool
(Standardpool för import). Mer information om IBS finns i avsnitt 15.3 IBS (Instance Based
Security). Standardpoolen för import kan användas för att åsidosätta standardinställningarna för
gruppåtkomst för den aktuella användaren. Fältet har en listruta med alternativ för läsa/skriva/ta
bort <Gruppnamn> (R/W/D) för varje grupp som den aktuella användaren ingår i, inklusive
gruppen Common. Exempel: om användarens standardåtkomst till gruppen Common är skrivskydd
(endast läsning), kan man ange rwd-åtkomst (läsa/skriva/ta bort) till importerade data genom att
välja inställningen Common (R/W/D).
När du importerar en i6z-fil kan du välja att avmarkera fältet Skip content verification (document
selection screen) (Hoppa över innehållsverifiering (skärm för urval i dokument)). Om du
avmarkerar fältet kan du ange att specifika poster i filen ska importeras (i Importassistentens andra
steg). Förutsättningen är att du bara importerar en fil, inte flera filer samtidigt.

16.4. Steg 2 vid import
I Importassistentens andra steg (endast vid import av en enstaka i6z-fil) visas fyra paneler med
information. De första två panelerna kan redigeras. Här anger du vad som ska behållas respektive
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utelämnas i importfilen. Den tredje och fjärde panelen innehåller skrivskyddad information.
Panelerna beskrivs nedan.
1. Den första panelen heter Entities list (Entitetslista) och visar alla högnivåentiteter (juridiska
enheter, kontakter, ämnen, underlag osv.) som finns i filen. Som standard är alla entiteter valda
för import. I kolumnen In (I) kan du avmarkera kryssrutorna för entiteter som inte ska
importeras.
2. Den andra panelen heter References to (Refererar till) och här visas posterna som en
högnivåentitet innehåller. Klicka på valfri högnivåentitet så visas dess poster. För ett underlag
eller ett ämnesdataset, till exempel, visas hela avsnittsträdet med poster i den här panelen. Alla
poster är som standard valda för import. Avmarkera kryssrutorna för poster som inte ska
importeras. Om entiteten har avsnittsträdposter kan du avmarkera kryssrutorna för hela
överordnade avsnitt.
3. Den tredje panelen heter Referenced from (Refereras från) och visar entiteter/poster som är
länkade till entiteten du valt i den första panelen. Exempel: en kontakt i den första panelen är
länkad till en juridisk enhet som också visas i den första panelen, och här visas den juridiska
enhet som berörs. Därmed ser du vilka entiteter som påverkas när du avmarkerar entiteter eller
poster i första eller andra panelen.
4. Den fjärde panelen heter Final outcome (Slutresultat) och visar vilka entiteter och poster som,
med aktuella inställningar, kommer att importeras när du klickar på Finish (Slutför) i
Importassistenten.
Här kan du antingen klicka på knappen Back (Bakåt) om du vill ändra något fält i steg 1, eller klicka
på Finish och slutföra importen. Obs! Om du klickar på Back försvinner alla ändringar du gjort i
steg 2 i Importassistenten, så dessa ändringar måste göras om.
När importen är slutförd (eller om importen misslyckas) visas en popupnotis i nedre vänstra hörnet
på IUCLID 6-skärmen. Om du klickar på notisen eller på den blinkande röda cirkeln öppnas
Background job console (Bakgrundsjobbkonsolen), där du kan se om importen slutfördes korrekt
eller inte. Om du vill se mer detaljerad information om importen kan du öppna importloggen genom
att dubbelklicka på det röda fältet.

17. Export
Användare av IUCLID 6 kan exportera följande entiteter samt de dataset/dokument som finns i
entiteterna: juridiska enheter, juridiska enhetsplatser, ämnen, beredningar, mallar, kategorier,
underlag, referensämnen, kontakter och anteckningar. Dessa entiteter och tillhörande
dataset/dokument kan exporteras med hjälp av Exportassistenten i IUCLID som hjälper dig att
definiera vad som ska exporteras. Det finns två sätt att öppna Exportassistenten:
1. Klicka på ikonen Bulk export(Massexport) på startsidan i IUCLID, eller
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2. Högerklicka direkt på ett dataset eller ett dokument som du vill exportera.

Oavsett hur du öppnar Exportassistenten kommer du att vägledas genom en serie steg som
baseras på vilken typ av entitet du exporterar och huruvida det är en enkel- eller massexport.
Fördelen med 1) ovan är att du kan massexportera antingen alla underlag, alla ämnen, alla
beredningar, alla kategorier, alla mallar eller alla referensämnen. Du kan även exportera olika
slags dataset i en och samma export, t.ex. en kombination av ämnesdataset, beredningsdataset
och referensämnen. Om du vill kan du även välja enstaka dataset/dokument via ikonen Bulk export
(Massexport) (se manuellt urval nedan).
Fördelen med 2) är att du snabbt kan exportera ett enda specifikt dataset/dokument direkt från det
ställe där du befinner dig i entiteten, exempelvis ett enstaka beredningsdataset eller en enstaka
endpoint-rapportpost. Du har även möjlighet att direkt markera flera dataset/dokument i en entitet
samtidigt genom att hålla ned Skift- eller Ctrl-tangenten, vänsterklicka på vad du vill exportera och
sedan högerklicka för att välja kommandot Export (Exportera). Då öppnas första steget i
Massexport.

17.1. Viktigt vid export
Nedan anges några viktiga regler för vad som kan exporteras från IUCLID 6.
1. Du kan endast exportera information och data från IUCLID om du är en användare som
tilldelats en roll med behörighet att exportera (anges på fliken Permissions (Behörighet) under
User management > Roles (Användaradministration > Roller)). Om du inte har sådan
behörighet kontaktar du systemadministratören för IUCLID som ansvarar för att tilldela
behörighet till andra användare.
2. Om en entitet, ett dataset eller ett dokument direkt refererar (länkar till) en annan entitet, t.ex.
när ett ämne refererar till en kontakt, exporteras även den refererade entiteten.
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3. Däremot exporteras inte en entitet, ett dokument eller ett dataset som refererar till det
exporterade eller endast indirekt länkar till det. Exempel: vid export av en beredning exporteras
även ämnet som är direkt länkat till beredningen, men inte kategorin som är länkad till det
länkade ämnet.
4. Vid export av ett dokument (flexibel post eller sammanfattning) som ingår i ett dataset,
exporteras även dess överordnade entitet (ämne, beredning/produkt eller mall). Andra
dokument eller mallar i den överordnade entiteten exporteras dock inte.
5. En länkad entitet kan filtreras ut av säkerhetsskäl eller krav på konfidentiell behandling (anges i
User management (Användaradministration) av en användare med tillräcklig behörighet),
även om entiteten är ett obligatoriskt fält.
6. En post i ett Inventory (Register) kan inte exporteras ensam, utan endast tillsammans med en
entitet som refererar till posten.

17.2. Använda Exportassistenten
Du kan öppna Exportassistenten antingen genom att klicka på Bulk export (Massexport) i
åtgärdspanelen Tools and administration (Verktyg och administration) på startsidan i IUCLID 6,
eller genom att högerklicka direkt på det eller de specifika dataset/dokument som du vill exportera i
entiteterna och sedan välja Export (Exportera) på menyn. Nedan beskrivs följande:
1. Hur du slutför steg 1 i en massexport med hjälp av Exportassistenten.
2. Hur du slutför alla efterföljande steg i Exportassistenten. Dessa anvisningar är uppdelade
beroende på entitet.
Många steg i Exportassistenten kräver att du aktivt avmarkerar information och data som inte ska
exporteras, och på det sättet anger vad som ska ingå i exporten.

17.3. Bulk export (Massexport)
Steg 1 i Exportassistenten när du startar den via ikonen Bulk export (Massexport) på startsidan i
IUCLID 6, eller när du direkt exporterar två eller fler dataset/dokument från en entitet, har rubriken
Step 1 – Document selection (Steg 1 – Val av dokument). Här kan du göra något av följande:
1. Välja att exportera alla underlag, alla ämnen, alla beredningar, alla kategorier, alla ämnen eller
alla referensämnen på entitetsnivån; eller
2. Manuellt välja ett eller flera specifika dataset/dokument inom en entitet. Det här alternativet ger
flexibla möjligheter att välja dataset från olika entiteter, exempelvis dataset från både ämnesoch beredningsentiteterna.
För 1) markerar du tillämplig alternativknapp bredvid entiteten som ska exporteras. För 2) markerar
du alternativknappen bredvid Manual selection (Manuellt val). Klicka sedan på knappen Add
(Lägg till) nedanför resultatrutan Document/Entity (Dokument/entitet). Då öppnas en ruta där du
kan ange vilket eller vilka dataset/dokument som ska exporteras. Rutan har fyra sökfält som du
kan använda för att filtrera ditt val enligt följande:
1. Result type (Resultattyp) – välj entiteter som ska exporteras i listrutan.
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2. Query type (Frågetyp) – välj önskade sökvillkor och fyll sedan i några eller alla motsvarande
sökfält för att hitta önskat dataset.
3. UUID (detta fält visas bara om Document (Dokument) har valts i Result type (Resultattyp)) –
här anger du UUID för önskat dataset/dokument.
Ownership (Innehav) (detta fält visas bara om Instance Based Security är aktiverat) – välj
mellan två alternativ:
4. Owned by me (Mitt innehav) – söker endast efter entiteter som finns i din privata
säkerhetspool.
5. Owned by others (Andras innehav) – söker endast efter grupper som du tillhör eller
administrerar och som inte finns i din privata säkerhetspool.
6. Group (Grupp) (detta fält visas bara om Instance Based Security är aktiverat) – välj någon av
grupperna i listrutan. När du valt en grupp visas bara poster som är kopplade till den valda
gruppen.
Obs! Om du ska exportera en endpoint-rapportpost, en endpoint-sammanfattning eller ett dataset
med hjälp av Exportassistenten, kan du endast söka efter dessa dokument genom att ange deras
UUID-nummer i sökfältet i frågerutan.
När du har angett sökinformationen i frågerutan klickar du på Search (Sök) för att visa resultaten,
eller på Clear (Rensa) om du vill börja om med sökningen. När du klickar på Search visas en
träfflista i resultatrutan med information om varje sökträff i fyra kolumner: Chemical Name, Legal
entity name, Reference substance, Last modification date (Kemiskt namn, Namn på juridisk enhet,
Referensämne, Sista ändringsdatum). Om du vill kan du göra en snabbsökning med hjälp av
informationen som förväntas i dessa fyra kolumner. Gå till textrutan Filter by representation
(Filtrera efter representation) precis ovanför sökresultaten och skriv de inledande bokstäverna,
siffrorna eller orden i önskat kemiskt namn, namn på juridisk enhet, referensämne eller sista
ändringsdatum. En lista genereras och filtreras automatiskt så att du får relevanta sökresultat att
välja på.
Klicka på knappen Assign (Koppla) när du har gjort sökningen i frågerutan, så hämtas resultaten
automatiskt till listan Document/Entity (Dokument/entitet) i steg 1 i Exportassistenten. Dessa
dataset/dokument är vad som kommer att exporteras. Du kan när som helst lägga till och ta bort
dataset/dokument ur listan. Om du exporterar två eller fler dataset/dokument direkt från en entitet
anges dessa automatiskt i resultatlistan Document/Entity (Dokument/entitet) i Exportassistenten.
Du kan när som helst ändra i resultatlistan med hjälp av knapparna Add (Lägg till) och Remove (Ta
bort) i Exportassistenten.

17.4. Exportera ämnen
Oavsett om du väljer All substances (Alla ämnen) vid massexport eller om du exporterar ett eller
flera ämnen direkt från ämnesentiteten, är stegen i Exportassistenten samma, förutom ett: steget
Verify selected documents: Verify the selected documents or select/deselect as appropriate
(Bekräfta valda dokument: Bekräfta de valda dokumenten eller markera/avmarkera efter behov).
Detta steg visas bara vid export av ett enstaka dataset/dokument, detta för att du ska kunna
avmarkera entiteter och dokument som refereras från ämnet, exempelvis en juridisk enhet eller en
endpoint-rapportpost.
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17.4.1. Select submission type (Välj inlämningstyp)
Detta steg i Exportassistenten (som är det första steget vid enkelexport men det andra steget vid
massexport) har två flikar överst till vänster på skärmen: Substance (Ämne) och Use related
categories (Använd relaterade kategorier).
På ämnesfliken kan du ange vilket ämne som ska exporteras efter inlämningstyp. Om
ämnet/ämnena för export exempelvis har kopplats till en viss inlämningstyp såsom BPR Active
substance application (BPR-ansökan för verksamt ämne), kommer endast ämnen med denna
inlämningstyp att väljas i Exportassistenten. Klicka på alternativknappen vid den inlämningstyp
som ska exporteras. Ditt val visas i informationsområdet som följer efter varje steg i
Exportassistenten.
På fliken Use related categories (Använd relaterade kategorier) kan du ange ifall information som
berör kategorier ska tas med i exporten. Det här alternativet berör bara ämnen som är relaterade
till en kategori, och bara om du har minst läsbehörighet till kategorier.
Det finns tre alternativ att välja mellan:
1. Yes (Ja) (förvalt som standard) – klicka här om du vill exportera alla data som är relaterade till
någon kategori som ämnet är länkat till.
2. No (Nej) – klicka här om exporten inte ska omfatta några kategorier eller kategorirelaterad
information.
3. Select category (ies) (Välj kategori(er)) – klicka här om du vill visa en panel med alla relaterade
kategorier, där du kan välja en eller flera genom att klicka. Endast de kategorier du väljer tas
med i exporten.

17.4.2. Data protection flags (Dataskyddsflaggor)
I det här steget anger du vilken konfidentiell information som ska tas med i exporten.
1. Den första inställningen, Detail level of document fields (Dokumentfält att exportera) ger tre
alternativ att välja mellan:
a. All fields, including confidential test material information (Alla fält inklusive konfidentiell
information om testmaterial) – klicka här om alla fält och all information om testmaterial ska
exporteras.
b. All fields, excluding confidential test material information (Alla fält utom konfidentiell
information om testmaterial) – klicka här om alla fält ska exporteras förutom information om
testmaterial.
c. Basic level (Grundnivå) – klicka här om endast grundläggande fält ska tas med i exporten.
Grundläggande fält är alla fält utom endpoint-rapportposter i följande IUCLID-avsnitt enligt
OECD-lagstiftningen: Physico-chemical properties, Analytical methods, Degradation and
accumulation, Effects on biotic systems, Efficacy, Health effects, Pesticide residue
chemistry (Fysikalisk-kemiska egenskaper, Analysmetoder, Nedbrytning och ansamling,
Effekter på biologiska system, Effektgrad, Hälsoeffekter, Kemi för pesticidrester).
2. Den andra inställningen heter Confidentiality (Konfidentiell behandling), och här väljer du vilken
information som ska exporteras.
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Som standard är all konfidentiell information vald för export. Du kan välja vilken konfidentiell
information som ska exporteras genom att klicka på listrutan och avmarkera flaggalternativ (fält
med flaggor som du avmarkerat exporteras inte):
CBI – konfidentiell affärsinformation
IP – immateriell äganderätt
No PA – ej offentligt tillgängligt
Avmarkera kryssrutan Not confidential (Ej konfidentiellt) om du vill att endast konfidentiell
information ska exporteras.
3. Den tredje inställningen heter Use restricted to selected regulatory programmes (Användning
begränsad till valda tillsynsprogram), och här kan du ange om och i så fall vilka tillsynssyften
som är kopplade till de exporterade ämnet/ämnena som ska ingå i exporten.
Öppna en lista med tillsynsprogram i listrutan. Som standard är alla tillsynsprogram valda för
export. Avmarkera de tillsynsprogram som inte ska tas med i exporten.
Om du avmarkerar No regulatory purposes (Inga tillsynssyften) i listrutan, exporteras alla fält i
ämnesentiteten som inte har flaggats med ett tillsynsprogram.

17.4.3. Administrative data properties (Egenskaper för administrationsdata)
Det här steget handlar om att definiera exporten mer i detalj via olika element i ämnets data, enligt
beskrivningen nedan.
1. Robust study summary (Robust rapportsammanfattning)
Alla fält där detaljer om en robust rapportsammanfattning har angetts, i de entiteter, dataset
eller dokument som ska exporteras, är automatiskt valda för export i listrutan. Avmarkera Yes
(Ja) om du vill utelämna alla fält där information från en robust rapportsammanfattning har
angetts. Avmarkera No (Nej) om du endast vill inkludera fält där information från en robust
rapportsammanfattning har angetts. Avmarkera Where Robust study summary is not applicable
(e.g. endpoint summaries) (Där robust rapportsammanfattning inte är tillämplig, t.ex. endpointsammanfattningar) om du vill utelämna alla fält där en robust rapportsammanfattning inte är
tillämplig.
2. Used for classification (Används för klassificering)
Alla fält där detaljer gällande Used for classification har angetts är automatiskt valda för export i
listrutan. Avmarkera Yes (Ja) om du vill utelämna alla fält där information från en robust
rapportsammanfattning har angetts. Avmarkera No (Nej) om du endast vill inkludera fält där
information från en robust rapportsammanfattning har angetts. Avmarkera Where Used for
classification is not applicable (e.g. endpoint summaries) (Där användning för klassificering inte
är tillämplig, t.ex. endpoint-sammanfattningar) om du vill utelämna alla fält där en robust
rapportsammanfattning inte är tillämplig.
3. Used for MSDS (Används för MSDS)
Alla fält där detaljer gällande Used for MSDS (Används för MSDS) har angetts är automatiskt
valda för export i listrutan. Avmarkera Yes (Ja) om du vill utelämna alla fält där information från
en robust rapportsammanfattning har angetts. Avmarkera No (Nej) om du endast vill inkludera
fält där information från en robust rapportsammanfattning har angetts. Avmarkera Where Used
for MSDS is not applicable (e.g. endpoint summaries) (Där användning för MSDS inte är
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tillämplig, t.ex. endpoint-sammanfattningar) om du vill utelämna alla fält där en robust
rapportsammanfattning inte är tillämplig.
4. Purpose flag (Syftesflagga)
Alla fält där syftesflaggan är tom eller inte tillämplig, eller där någon av följande syftesflaggor
har angetts: Key study (Huvudundersökning), Supporting study (Stödjande undersökning),
Weight of evidence (Sammanvägd bedömning) eller Disregarded study (Ej beaktad
undersökning), är automatiskt valda för export i listrutan. Om du avmarkerar ett alternativ
exporteras inte motsvarande syftesflagga.
5. Data waiving (Undantag från informationskrav)
Alla fält där data om undantag från informationskrav har angetts, såsom Study not technically
feasible (Rapport ej tekniskt genomförbar) eller Exposure considerations
(Exponeringsöverväganden), är automatiskt valda för export i listrutan Avmarkera kryssrutan
för information som inte ska exporteras.
6. Study result type (Typ av undersökningsresultat)
Alla fält där en typ av undersökningsresultat har angetts, t.ex. Experimental result
(Försöksresultat) eller Read-across based on grouping of substances (category approach)
(Jämförelse med strukturlika ämnen baserad på gruppering av ämnen (grupperingsmetoden)),
är automatiskt valda för export i listrutan. Avmarkera kryssrutan för information som inte ska
exporteras.
7. Reliability (Tillförlitlighet)
Alla fält där tillförlitlighetsdata har angetts, t.ex. Reliable without restrictions (Tillförlitlig utan
begränsningar) eller Not assignable (Kan ej kopplas), är automatiskt valda för export i listrutan.
Avmarkera kryssrutan för information som inte ska exporteras.

17.4.4. Settings (Inställningar)
I det här steget kan du välja att ta med eller utelämna bilagor och anteckningar som är kopplade till
det eller de ämnen som exporteras. Du kan endast välja ett av alternativen i Annotations
(Anteckningar) och Attachments (Bilagor). Standardalternativet är att ta med alla relaterade
anteckningar och utelämna bilagor ur exporten.

17.4.5. Verify selected documents (Bekräfta valda dokument) (endast vid
enkelexport)
Det här steget visas endast vid export av ett enstaka dataset/dokument.
Fyra paneler med information visas. De första två panelerna kan redigeras. Här anger du vad som
ska tas med respektive utelämnas i exportfilen. Den tredje och fjärde panelen innehåller
skrivskyddad information. Panelerna beskrivs nedan.
1. Den första panelen heter Entities list (Entitetslista) och visar alla högnivåentiteter (juridiska
enheter, kontakter osv.) som finns i filen. Som standard är alla entiteter valda för export. I
kolumnen In (I) kan du avmarkera kryssrutorna för entiteter som inte ska exporteras.
2. Den andra panelen heter References to (Refererar till) och här visas posterna som en
högnivåentitet innehåller. Klicka på valfri högnivåentitet så visas dess poster. För ett underlag
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eller ett ämnesdataset, till exempel, visas hela avsnittsträdet med poster i den här panelen. Alla
poster är som standard valda för export. Avmarkera kryssrutorna för poster som inte ska
exporteras. Om entiteten har avsnittsträdposter kan du avmarkera kryssrutorna för hela
överordnade avsnitt.
3. Den tredje panelen heter Referenced from (Refereras från) och visar entiteter/poster som är
länkade till entiteten du valt i den första panelen. Exempel: en kontakt i den första panelen är
länkad till en juridisk enhet som också visas i den första panelen, och här visas den juridiska
enhet som berörs. Därmed ser du vilka entiteter som påverkas när du avmarkerar entiteter eller
poster i första eller andra panelen.
4. Den fjärde panelen heter Final outcome (Slutresultat) och visar vilka entiteter och poster som,
med aktuella inställningar, kommer att exporteras när du klickar på Finish (Slutför) i
Exportassistenten.

17.4.6. Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa
uppgifter)
Ange eventuella kommentarer du vill skicka med i exporten i rutan Remarks (Kommentarer) (högst
32 365 tecken).

17.4.7. Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)
I det här sista steget kan du ange var exporten ska sparas i din lokala IT-miljö. Klicka på Browse
(Bläddra) och välj sökväg för exporten.
För att underlätta hanteringen av filstrukturen efter genomförd export kan du också välja
alternativet Create new subfolder after [X antal] files (Skapa ny undermapp efter X filer). Det här
alternativet används för äldre filsystem som inte kan hantera en stor mängd filer i en mapp.
Standardtalet för alternativet är 1 000, men värdet kan ändras till allt mellan 500 och 10 000.

17.5. Exportera beredningar/produkter
Export av beredningar liknar export av ämnen på många sätt. För liknande steg i de två
exportprocesserna ger texten nedan länkar till avsnitt med fullständig beskrivning av steget, och
informerar om eventuella skillnader.

17.5.1. Select submission type (Välj inlämningstyp)
Steget Select submission type liknar motsvarande steg vid export av ämnen, men med två
skillnader:
1. Det finns en reducerad lista av inlämningstyper att välja mellan, eftersom färre inlämningstyper
är tillgängliga för dataset för beredningar/produkter.
2. Det finns ett ytterligare alternativ: Use mixture components (Använd beredningskomponenter).
Här kan du välja Yes (Ja) om du vill inkludera alla endpoint-data från entiteter som är länkade
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till beredningen/produkten som ska exporteras. Om du väljer No (Nej) kommer dessa endpointdata inte att exporteras.

17.5.2. Data protection flags (Dataskyddsflaggor)
Se avsnittet Data protection flags (Dataskyddsflaggor)

17.5.3. Administrative data properties (Egenskaper för administrationsdata)
Se avsnittet Administrative data properties (Egenskaper för administrationsdata)

17.5.4. Settings (Inställningar)
Se avsnittet Settings (Inställningar)

17.5.5. Verify selected documents (Bekräfta valda dokument) (endast vid
enkelexport)
Se avsnittet Verify selected documents (Bekräfta valda dokument)

17.5.6. Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa
uppgifter)
Se avsnittet Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa uppgifter)

17.5.7. Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)
Se avsnittet Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)

17.6. Exportera kategorier
Export av kategorier liknar export av ämnen på många sätt. För liknande steg i de två
exportprocesserna ger texten nedan länkar till avsnitt med fullständig beskrivning av steget, och
informerar om eventuella skillnader.

17.6.1. Select submission type (Välj inlämningstyp)
Steget Select submission type liknar motsvarande steg vid export av ämnen, men med en skillnad:
Det finns en reducerad lista av inlämningstyper att välja mellan, eftersom färre inlämningstyper är
tillgängliga för kategorier.
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17.6.2. Data protection flags (Dataskyddsflaggor)
Det här steget är likadant som vid export av ämnen, förutom en skillnad. Det finns inget alternativ
för att ange vilket eventuellt testmaterial som också exporteras. Steget beskrivs i avsnittet Data
protection flags (Dataskyddsflaggor).

17.6.3. Administrative data properties (Egenskaper för administrationsdata)
Se avsnittet Administrative data properties (Egenskaper för administrationsdata)

17.6.4. Settings (Inställningar)
Se avsnittet Settings (Inställningar)

17.6.5. Verify selected documents (Bekräfta valda dokument) (endast vid
enkelexport)
Se avsnittet Verify selected documents (Bekräfta valda dokument)

17.6.6. Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa
uppgifter)
Se avsnittet Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa uppgifter)

17.6.7. Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)
Se avsnittet Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)

17.7. Exportera mallar
Export av mallar liknar export av ämnen på många sätt. För liknande steg i de två
exportprocesserna ger texten nedan länkar till avsnitt med fullständig beskrivning av steget, och
informerar om eventuella skillnader.

17.7.1. Select submission type (Välj inlämningstyp)
Se avsnittet Select submission type (Välj inlämningstyp)

17.7.2. Data protection flags (Dataskyddsflaggor)
Se avsnittet Data protection flags (Dataskyddsflaggor)

17.7.3. Administrative data properties (Egenskaper för administrationsdata)
Se avsnittet Administrative data properties (Egenskaper för administrationsdata)
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17.7.4. Settings (Inställningar)
Se avsnittet Settings (Inställningar)

17.7.5. Verify selected documents (Bekräfta valda dokument) (endast vid
enkelexport)
Se avsnittet Verify selected documents (Bekräfta valda dokument)

17.7.6. Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa
uppgifter)
Se avsnittet Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa uppgifter)

17.7.7. Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)
Se avsnittet Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)

17.8. Exportera referensämnen
Export av referensämnen liknar export av ämnen på många sätt. För liknande steg i de två
exportprocesserna ger texten nedan länkar till avsnitt med fullständig beskrivning av steget, och
informerar om eventuella skillnader.

17.8.1. Data protection flags (Dataskyddsflaggor)
Det här steget är likadant som vid export av ämnen, förutom en skillnad. Det finns inget alternativ
för att ange testmaterial att ta med i exporten. Steget beskrivs i avsnittet Data protection flags
(Dataskyddsflaggor).

17.8.2. Settings (Inställningar)
Se avsnittet Settings (Inställningar)

17.8.3. Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa
uppgifter)
Se avsnittet Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa uppgifter)

17.8.4. Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)
Se avsnittet Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)
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17.9. Exportera underlag
Export av underlag liknar export av ämnen på många sätt. För liknande steg i de två
exportprocesserna ger texten nedan länkar till avsnitt med fullständig beskrivning av steget, och
informerar om eventuella skillnader.

17.9.1. Settings (Inställningar)
Det här steget är likadant som vid export av ämnen (se avsnitt Settings (Inställningar) ovan),
förutom att det inte finns något alternativ för export av bilagor.

17.9.2. Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa
uppgifter)
Se avsnittet Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa uppgifter)

17.9.3. Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)
Se avsnittet Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)

17.10.

Exportera andra entiteter, dataset och dokument

Förutom de huvudsakliga entiteterna som beskrivs ovan finns det andra entiteter, dataset och
dokument som kan exporteras. Dessa kan bara väljas och exporteras genom manuell markering,
som beskrivs ovan, eller genom högerklickning direkt på själva dokumenten/dataseten i en entitet.
Nedan beskrivs hur man använder Exportassistenten för att exportera återstående entiteter,
dataset och dokument. Varje steg i exportprocessen beskrivs separat. Beskrivningen börjar med
steg 2 i massexportprocessen, och motsvarande steg 2 vid export av ett enstaka
dataset/dokument direkt från en entitet. Stegen liknar de steg som redan beskrivits ovan. I
tillämpliga fall finns en länk till en utförligare beskrivning av steget.

17.11.

Exportera juridiska enheter och juridiska enhetsplatser

Texten nedan ger en länk till ett avsnitt där steget beskrivs utförligare och beskriver eventuella
skillnader.

17.11.1.

Data protection flags (Dataskyddsflaggor)

Det här steget är likadant som i avsnitt Data protection flags (Dataskyddsflaggor), förutom en
detalj. Det finns inget alternativ för att ange testmaterial att ta med i exporten.

17.11.2.

Settings (Inställningar)

Se avsnittet Settings (Inställningar)
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17.11.3.
Verify selected documents (Bekräfta valda dokument) (endast vid
enkelexport)
Se avsnittet Verify selected documents (Bekräfta valda dokument)

17.11.4.
Enter additional administrative information (Ange ytterligare
administrativa uppgifter)
Se avsnittet Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa uppgifter)

17.11.5.

Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)

Det här steget är likadant som i avsnittet Select the folder of the exported files (Välj mapp för
exporterade filer), förutom att det inte ges möjlighet att skapa en undermapp efter 500 eller fler
filer.

17.12.

Exportera kontakter

Texten nedan ger en länk till ett avsnitt där steget beskrivs utförligare och beskriver eventuella
skillnader.

17.12.1.
Enter additional administrative information (Ange ytterligare
administrativa uppgifter)
Se avsnittet Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa uppgifter)

17.12.2.

Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)

Se avsnittet Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)

17.13.

Annotations (Anteckningar)

Texten nedan ger en länk till ett avsnitt där steget beskrivs utförligare och beskriver eventuella
skillnader.

17.13.1.

Data protection flags (Dataskyddsflaggor)

Det här steget är tomt för närvarande. Klicka bara på Next (Nästa).

17.13.2.

Settings (Inställningar)

Det här steget är likadant som i avsnitt Settings (Inställningar), förutom en detalj. Du kan bara välja
att exportera eller utelämna bilagor. Det finns inget alternativ för att exportera eller utelämna
anteckningar.
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17.13.3.
Verify selected documents (Bekräfta valda dokument) (endast vid
enkelexport)
Se avsnittet Verify selected documents (Bekräfta valda dokument)

17.13.4.
Enter additional administrative information (Ange ytterligare
administrativa uppgifter)
Se avsnittet Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa uppgifter)

17.13.5.

Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)

Se avsnittet Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)

17.14.

Endpoint-poster

Texten nedan ger en länk till ett avsnitt där steget beskrivs utförligare och beskriver eventuella
skillnader.

17.14.1.

Data protection flags (Dataskyddsflaggor)

Se avsnittet Data protection flags (Dataskyddsflaggor)

17.14.2.

Administrative data properties (Egenskaper för administrationsdata)

Se avsnittet Administrative data properties (Egenskaper för administrationsdata)

17.14.3.

Settings (Inställningar)

Se avsnittet Settings (Inställningar)

17.14.4.
Verify selected documents (Bekräfta valda dokument) (endast vid
enkelexport)
Se avsnittet Verify selected documents (Bekräfta valda dokument)

17.14.5.
Enter additional administrative information (Ange ytterligare
administrativa uppgifter)
Se avsnittet Enter additional administrative information (Ange ytterligare administrativa uppgifter)

17.14.6.

Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)

Se avsnittet Select the folder of the exported files (Välj mapp för exporterade filer)
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18. Print (Skriv ut)
I IUCLID 6 kan du generera PDF-dokument av och skriva ut följande filtyper: ämnesdataset,
dataset för beredningar/produkter, mallar, kategorier, underlag, endpoint-rapportposter, endpointsammanfattningsposter, referensämnen, litteraturreferenser, juridiska enhetsplatser, juridiska
enheter, kontakter och anteckningar.
Tänk på följande punkter innan du skapar och skriver ut en PDF.
1. Du kan endast skapa och skriva ut en PDF om ditt användarkonto i IUCLID är kopplat till en roll
som har behörighet att skriva ut. Detta anges på fliken Permissions (Behörighet) under Roles
(Roller) i User management (Användaradministration).
2. Det går bara att skriva ut en av ovanstående filer i taget. Om du exempelvis vill skriva ut två
olika endpoint-sammanfattningar måste du generera två separata PDF-filer.
3. All information som har flaggats som konfidentiell tas med i PDF:en.
4. Alla entiteter som refereras av datasetet/dokumentet som skrivs ut kommer också med i
PDF:en. Exempel: om du skriver ut en kategori som är kopplad till en juridisk enhet, kommer
informationen om den juridiska enheten också att tas med i PDF:en.
5. Endpoint-rapportposter och endpoint-sammanfattningsposter som ärvts från en mall kan inte
skrivas ut individuellt, men de tas med i PDF:en vid utskrift av ett helt dataset.

18.1. Print assistant (Utskriftsassistenten)
Det finns två olika sätt att öppna Utskriftsassistenten och generera en PDF för utskrift.
1. Högerklicka direkt på en fil som du vill skapa en PDF för, och välj Print (Skriv ut) på menyn
som visas;

eller:
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2. Klicka på File (Arkiv) överst till vänster i IUCLID-fönstret och välj Print (Skriv ut) på menyn.

Oavsett hur du initierar utskriften öppnas Utskriftsassistenten och hjälper dig att generera en PDF.

18.2. Använda Utskriftsassistenten
Utskriftsassistenten omfattar ett steg för att generera en PDF.
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Under Output file (Spara som) visas en sökväg som indikerar var PDF-filen kommer att sparas i din
lokala IT-miljö. Klicka på knappen Browse (Bläddra) om du vill spara PDF-filen någon annanstans.
Längre ned finns fyra alternativ med kryssrutor:
1. Print annotations (Skriv ut anteckningar) – avmarkerad som standard
Om du markerar kryssrutan kommer alla anteckningar för datasetet, dokumentet eller entiteten
att inkluderas i PDF:en.
2. Print empty fields (Skriv ut tomma fält) – avmarkerad som standard
Om du markerar kryssrutan kommer alla tomma fält i datasetet, dokumentet eller entiteten att
inkluderas i PDF:en.
3. Print cover page (Skriv ut omslag) – markerad som standard
Om du låter denna kryssruta vara markerad kommer PDF-filen att ha ett försättsblad med
följande uppgifter:
a. Ämnets namn
b. Juridisk enhet som står som innehavare
c. Utskriftsdatum
4. Open viewer for print output (Öppna filen för utskrift) – markerad som standard
Om du låter denna kryssruta vara markerad, kommer PDF-filen automatiskt att öppnas när den
sparats i den lokala IT-miljön.

18.3. Innehållsförteckning och struktur i PDF-filen
I den PDF som genereras finns en innehållsförteckning efter försättsbladet. Där kan du hitta
information du vill granska. PDF-filer av dataset och andra stora filer struktureras efter de avsnitt
som innehåller information (se exemplen nedan).
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19. Ytterligare hjälp
Följande resurser ger information utöver det som finns i hjälpsystemet för IUCLID 6:
1. På webbplatsen för IUCLID 6, http://iuclid.eu, finns nyhetsartiklar, handböcker och en FAQ
med vanliga frågor. Exempelvis finns här mer information om migrering av data från IUCLID 5
och insticksprogram för IUCLID.
2. Välkommen att kontakta ECHA Helpdesk utan kostnad via kontaktformuläret på adressen
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form. Det är ett onlineformulär där du kan ange
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specifikt vilken slags hjälp du behöver, så att ärendet kan skickas till någon som kan området.
Helpdesk-teamet besvarar din fråga på engelska inom 15 arbetsdagar. Du kan välja att få svar
på ett annat EU-språk, men det kan ta längre tid.

19.1. Teknisk support från ECHA Helpdesk
IUCLID 6 är noggrant testad. Om det ändå skulle uppstå svårigheter vid installation eller
användning av IUCLID 6 som tyder på tekniska problem med programvaran, kan du rapportera det
till ECHA Helpdesk via följande formulär:
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
Om du använder IUCLID 6 Server ska eventuella problem i första hand rapporteras till
systemadministratören.
Formuläret omfattar tre steg:
1. Ange kontaktuppgifter och relation till EU. Välj alternativet I need technical support on IUCLID 6
(Jag behöver teknisk support för IUCLID 6).
2. Ange ett ämne och en fråga. Fyll i de tekniska alternativen efter bästa förmåga. Beskriv
exempelvis vilka steg du hade genomfört innan problemet uppstod. Om det fanns ett
felmeddelande i meddelandeområdet kopierar du över texten. På nästa sida har du möjlighet
att skicka filer till ECHA.
3. Här kan du bifoga skärmbilder, loggfiler och andra filer. Kontrollera alla uppgifter och klicka
sedan på Send email (Skicka e-post).
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