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Postup

• www.iuclid.eu

• Sign up a user - Prihlásenie užívateľa

• LEO creation - Vytvorenie LEO

• Download installation package - Stiahnutie
inštalačného balíka

• IUCLID 5 installation

• Set up application - Spustenie aplikácie



Pri inštalácii IUCLID 5:

- vytvára sa užívateľský účet

- vytvára sa LEO – oficiálna stránka firmy

- je potrebné prihlásiť “username” a vyplniť údaje

- veľmi dôležitá je e-mailová adresa potrebná kvôli spätnej správe

MIGRATION TOOL – nutné stiahnuť (kvôli zabezpečeniu súladu
s najnovšou verziou)

LEO creation

- po utvorení LEO  Agentúra pridelí danej spoločnosti číslo pre danú
spoločnosť - UUID



1.Sign up a user

Prihlásenie užívateľa



www.iuclid.eu

– User name:

– Password:

– Login

– User information -General

– e-mail address: dôležité !!!!



E-mail from.   IUCLID.Download.Support@irelay.jrc.it

Dear Silvia Surova,

you received this E-Mail because you have signed up at the IUCLID Download site in order
to get a user account there for downloading the IUCLID5 application and other related
material.

In order to finalise the sign up process and to activate your account, please click the
activation link:

http://ecbwbiu5.jrc.it/index……………………………………………………………………
……………………………………………….

If you receive this E-Mail although you have not signed up at the IUCLID Download site
please inform the IUCLID Helpdesk (mail to iuclid5@echa.europa.eu).

Kind regards,

The IUCLID5 team of the European Commission



2. LEO Creation

Vytvorenie LEO



• Organisation details
– General

– legal entity contact

– Your LEOs

– LEOX - save!!!



3. Download installation package

Stiahnutie inštalačného balíka



• Sign up Agreement

• Check up list
– Step 1:  Creat a LEO

– Step 2: Download LEOX

– Step 3: Store LEOX

– Step 4: Download EC inventory

– Step 5: Download Reference substances



EC inventory (len 1 verzia) -  zoznam látok oficiálne uznaný Agentúrou

Reference substances

- viac verzií

- ľahšia verzia , rozsah  22,7 Mb – odporúča sa stiahnuť

- veľká verzia (407 Mb) sa neodporúča stiahnuť

- je možné stiahnuť len špecifickú látku



4. Installation

Inštalácia



Ako inštalovať IUCLD 5:

Stand alone instalation:

- dostanem IUCLID 5 setup Kit – pomocou neho sa inštaluje – jednoduché, len klikať na next....

1.  Dostaneme ikonu IUCLID 5 na ploche – dvojklik – otvorí sa – prihlasovacie meno a
heslo. Prvý krát pri prihlásení: použiť SuperUser (ako username – dodržať aj veľkosť
písma), root (ako heslo)

2. možnosť zmeniť heslo – nepovinný krok -  z dôvodu bezpečnosti

3. tu sa vloží už vytvorené LEO – pre toto je dôležité vytvoriť LEO ešte pred inštaláciou –
kliknutím na ikonu si vyselektujeme LEOX file, ktorý sme si už vytvorili

4. vybrať inventory a importovať ho (pozri vyššie) – ak žiadny zoznam nepotrebujem 
importovať, môžem prekročiť tento krok

5. generuje sa vlastné meno používateľa (zabudnúť na “superuser”) ale toto meno užíateľ

musí byť v súlade s oficiálnym LEO (to isté je dobré, aby sa to ľahko zapamätalo, ale
nie je to povinné)

6. kliknúť na finish – čakáme (pri ľahkej verzii zoznamu – cca 10 min.)

7. po ukončení inštalácia systém vyžiada “log out” a prihlásenie opäť pomocou vlastného
hesla



5. Set-up of application

Spustenie aplikácie



Postup

• Zmeňte SuperUser heslo

• Importujte Legal entity information

• Importujte EC inventory

• Importujte Reference substance inventory

• Vytvorte User account - užívateľský účet a
definujte úlohy (roles)

• Odhláste sa a znovu prihláste ako nový
užívateľ


