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2. ID ISSUER (ID UTGIVARE)
2.1 OM ANVÄNDNINGEN
Enligt Kommissionens genomförandeförordning 2018/574 ska varje medlemsstat utse en enhet
("ID-emittenten") som är ansvarig för att generera och utfärda unika identifierare.
ID-emittentens uppgifter enligt kommissionens genomförandeförordning är:
1. utfärda unika identifierare på enhetsnivå, i enlighet med artiklarna 8 och 9,
2. utfärda unika identifierare för aggregerad nivå, enligt artikel 10–13,
3. registrering av ekonomiska operatörer, anläggningar och maskiner enligt artiklarna 14–19,
4. Upprättande av offline-plattfiler i enlighet artikel 20,
5. Säkerhet och driftskompatibilitet för kommunikation och data enligt artikel 36.
För att utföra dessa uppgifter tillhandahålls grafiskt användargränssnitt (GUI) såväl som
exponerade gränssnitt (API), när så är tillämpligt, till ekonomiska operatörer, första butiker och
myndigheter.
Den här Användarmanual beskriver ID-utfärdarsystem GUI från användarens synvinkel.

2.2 EKONOMISK AKTÖR (OPERATÖR)
Enligt definitionen i genomförandeförordningen, artikel 2, avser ekonomisk aktör varje fysisk eller
juridisk person som är involverad i handeln med tobaksvaror, inklusive för export, från tillverkaren till
den sista ekonomiska operatören före det första detaljhandlaren.
Begäran om identifieringskod för en ekonomisk operatör beskrivs i artikel 14 i
genomförandeförordningen. Enligt de ekonomiska aktörerna och operatörerna av de första
detaljhandlarna som inför en begäran enligt punkt 1 ska tillhandahålla de uppgifter som anges i punkt
1.1 i kapitel II i kapitel II i bilaga II, i det format som anges däri.
För operatörer av första detaljhandelsställen kan skyldigheten att ansöka om en kod för ekonomisk
operatör också fullgöras av någon annan registrerad ekonomisk operatör. Sådan registrering av tredje
part ska vara föremål för godkännande av operatören för det första detaljhandlaren. Den tredje parten
ska informera operatören om det första detaljhandelsföretaget om de fullständiga uppgifterna om
registreringen, inklusive den tilldelade koden för ekonomisk operatör.
Ekonomiska operatörer och operatörer av första detaljhandelsställen ska informera ID-emittenten
om alla koder för ekonomiska operatörer som tilldelats dem av andra ID-emittenter. Om de inte är
tillgängliga vid registreringen ska ekonomiska aktörer tillhandahålla den informationen senast två
arbetsdagar efter mottagandet av den ekonomiska operatörens identifieringskoder som tilldelats av
en annan ID-emittent.
Varje ändring av den information som lämnas i det ursprungliga ansökningsformuläret och varje
upphörande av operatörens verksamhet ska meddelas av IDs emittent utan dröjsmål.
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2.2.1 APPLIKATIONSROLLERNA
Applikationsrollerna som kan ges till användaren av den ekonomiska operatören i detta system
beskrivs i tabellen nedan.
Namn

Beskrivning

Ekonomisk Aktör

Användare med denna rollen har läs- och
skrivåtkomst till den del av applikationen som
används för att hantera registreringen av
ekonomiska operatörer, anläggningar och
tillverkningsmaskiner. Han har också
tillgängliga funktionen för ekonomisk
operatör och verifiering av anläggnings-ID.

Ekonomisk Aktörsadministratör

Dagordning för användare med denna
rollen i systemet är användarhanteringen
(skapa
nya
användare,
inaktivera
användare, ställa in behörigheter för
användarna och ställa in applikationsrollerna
för alla användare av den ekonomiska
operatören), ställa in konfigurationen av
integration (om den ekonomiska operatören
vill kommunicera med ID-emittenten med
API: er - system till systemkommunikation)
och han har också tillgängliga funktionen för
verifiering av ekonomisk operatör och
facilitet-ID.

Deaktivering av ekonomisk akttör

Användarens agenda med denna rollen i
systemet är inaktiveringen av ekonomiska
operatörer som har registrerats av den
ekonomiska operatören som användaren
med denna roll tillhör. Han har också
tillgängliga funktionen för ekonomisk
operatör och verifiering av anläggnings-ID.

Förhandsgranskning av ekonomisk aktör

Användare med den här rollen har endast
läst åtkomst till registreringsdata för den
ekonomiska aktören (till vilken han tillhör),
dess anläggningar och maskiner (om den
ekonomiska aktören har registrerat en
maskin) och har även tillgång till funktionen
för ekonomisk aktör och anläggnings-ID
verifiering.
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Begärare för UI

Användaragendan med denna rollen i
systemet är att hantera förfrågningar för UI:
er på enhetspaketnivå - skapa nya
förfrågningar, återkalla skapade ännu inte
levererade förfrågningar, ladda ner filer med
genererade UI: er, har tillgång till information
om deras status, till statistik information
(instrumentpanelen), till antalet begärda
användargränssnitt och har tillgång till
uppslagstabellen. Han har också tillgängliga
funktionen för ekonomisk operatör och
verifiering av anläggnings-ID.

Förfrågan om AL

Användaragendan med denna roll i
systemet är att hantera förfrågningar om UIs
aggregerade
nivåer
skapa
nya
förfrågningar, återkalla skapade ännu inte
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levererade förfrågningar, ladda ner filer med
genererade UI: er, har tillgång till information
om deras status och till räkningar av begärda
användargränssnitt.
Han
har
också
tillgängliga funktionen för ekonomisk
operatör och verifiering av anläggnings-ID.
Lösenordsändring

Användare med denna roll kan ändra
lösenord för andra användare som tillhör
samma ekonomiska operatör. Han har också
tillgängliga funktionen för ekonomisk
operatör och verifiering av anläggnings-ID.

2.3 STRUKTUR AV UNIKA IDENTIFIERARE
I dessa kapitel beskrivs strukturen och formatet för unika identifierare för tobaksvarumärkning som
genererats från detta Id Issuer-system.

2.3.1 ENHETSNIVÅ UI
Längden på enhetens paketnivå UI-kod är 26 tecken inklusive tidsstämpel. Utan tidsstämpel är
enhetens paketnivå UI endast 18 tecken.
Strukturen för UI: er på enhetsnivå motsvarar strukturen som fastställs i artikel 8.1 i
genomförandeförordningen och den visas på bilden nedan.

Bild 1: Struktur för UI: er på enhetsnivå

I den första positionen är vår ID-emittentidentifierare enligt ISO / IEC 15459-2: 2015.5, som är 5
tecken lång "QCALL" -kod.
I den andra positionen är serienumret. Den består av nio tecken, inklusive siffror, små bokstäver
och versaler. Algoritmen för att generera serienummer garanterar unikhet för varje nummer och
svårigheter att förutsäga det med den nödvändiga sannolikheten. Det finns två separata sekvenser,
en för UI: er på enhetsnivå och en för UI: er för aggregerade nivåer.
Produktkoden befinner sig i den tredje positionen. Varje produktkod består av fyra tecken som
består av siffror, små bokstäver och versaler. Komprimering används för information om produkter för
enhetsnivå UI. Varje unik kombination av attribut enligt artikel 8c har en tilldelad produktkod som kan
användas för att leta upp information i en platt fil. Vår lösning använder bara en uppslagstabell för att
söka efter önskad information baserad på produktkoden.
Tidsstämpeln är i den sista positionen och den läggs till av den ekonomiska operatören under
tillverkningen av tobaksvara.

8

2.3.2 AGGREGATERAD NIVÅ UIS
Längden på den sammanlagda UI-koden är 31 tecken inklusive tidsstämpel. Utan tidsstämpeln är
längden på den aggregerade nivån UI 23 tecken.
Strukturen för aggregerade UI: er motsvarar strukturen som fastställs i artikel 11.1 i
genomförandeförordningen och den visas på bilden nedan.

Bild 2: Struktur för användargränssnitt för aggregerade nivåer

I den första positionen är vår ID-emittentidentifierare enligt ISO / IEC 15459-2: 2015.5, som är 5
tecken lång "QCALL" -kod.
I den andra positionen är serienumret. Det består av nio tecken, inklusive siffror, små bokstäver
och versaler. Algoritmen för att generera serienummer garanterar unikhet för varje nummer och
svårigheter att förutsäga det med den nödvändiga sannolikheten. Det finns två separata sekvenser,
en för UI: er på enhetsnivå och en för UI: er för aggregerade nivåer.
Anläggningskoden ligger i den tredje positionen. Det representerar identifieringskoden för den
anläggning där aggregeringen ägde rum, enligt vad som föreskrivs i artikel 11.1 i
genomförandeförordningen.
Tidsstämpeln är i den sista positionen och den läggs till av den ekonomiska operatören under
aggregeringen.

2.4 VERKTYG
Knappen Verktyg på förhandsgranskningsskärmar i GUI tillåter export till Excel. Med den här
funktionen kan du exportera data från den aktuella förhandsvisningsskärmen till en Excel-fil. Om du
klickar på knappen Export till Excel körs en .xls-fil nedladdning. När nedladdningen är klar kan du
öppna filen och bearbeta den ytterligare.

2.5 FILTER
Filtret används för att söka efter en deluppsättning av data från det totala dataområdet baserat på
de angivna kriterierna antingen genom:
» Sökord
» Välja från en rullgardinslista (t.ex. aktivitetstyp, status)
» Välja ett datum från datumväljaren - du kan välja ett datum: datum från eller datum till eller så
kan du välja ett datumintervall: datum från - datum till
» För att ange ett sökord (teckensträng) har vi två typer av filter:
» Standardfilter
» Autocomplete-filter

2.5.1 STANDARDFILTER
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Till standardfiltret som används för att ange ett sökord (teckensträng) måste du skriva in exakt hela
termen. Annars får sökmotorn inte de önskade resultat.

2.5.2 AUTOCOMPLETE FILTER
Autocomplete-filter används också för att ange en sökterm (teckensträng), men till skillnad från
standardfiltret behöver du inte ange den exakta termen. När du börjar skriva teckensträngen går
systemet automatiskt igenom relevant data lagrad i databasen och erbjuder dig möjliga söktermer som
innehåller redan skrivna teckensträng. När du skriver nya tecken i strängen till filtret minskar mängden
villkor som erbjuds av systemet ständigt.

Bild 4: Autofyllt filter för söktermen

Som det visas på Bild 2 skiljer sig det autofullständiga filtret vid första anblicken från standardfiltret
med instruktionerna som visas i textfältet - "Ange 3 eller fler tecken". För att starta den automatiska
sökningen i den inskrivna strängen måste du ange minst tre tecken i söktermen i det autofullständiga
filterfältet. När du börjar skriva försvinner den visade instruktionen.
De autofullständiga filterfälten är okänsliga för versaler. Det betyder att det inte spelar någon roll
om tecknen i den angivna strängen är huvudstäder eller inte.
De angivna tecknen behöver inte nödvändigtvis vara de första bokstäverna i söktermen. Teckens
sekvens måste dock bibehållas.

Bild 5: Autocomplete-filter - rullgardinsmenyn med sökresultat

När den angivna strängen inte är tillräckligt specifik kan det hända att systemet hittar för många
söktermer, som inte alla kan visas i listrutan med sökresultat. I det här fallet är
informationsmeddelandet "Fortsätt skriva, den inmatade strängen är inte tillräckligt specifik." visas
(Bild 3) och endast de första 15 sökresultaten visas.
Om ditt önskade sökord:
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» är inte bland de visade sökresultaten, du måste fortsätta skriva, så den angivna strängen är
mer specifik och listan med söktermer kortare
» visas i listrutan med sökresultat, du måste klicka på den specifika söktermen
» När det inte finns några sökresultat i rullgardinslistan kan det finnas två skäl till det:
» det finns ingen term i systemet som innehåller den teckensträng du angav i filterfältet
» du skrev in mindre än tre karaktärstatus i filterfältet
Om du försöker filtrera posterna på skärmen genom att klicka på "Enter-knappen" på tangentbordet
eller genom att klicka på knappen Filtrera på skärmen även om du inte har listrutan med sökresultat
visas ett litet vitt utropstecken i rött cirkeln visas i slutet av filterfältet med meddelandet "Match inte
hittat." Det betyder att det inte hittades en matchning mellan den teckensträng du angav i filterfältet
och relevanta termer i systemet. I det här fallet visas inga poster på skärmen du försöker filtrera (Bild
4).

Bild 6: Autofyllt filter - ingen matchning hittad

2.5.3 FILTERING OCH AVSLUTNING AV FILTEREN
När kriterierna har angetts filtrerar du data genom att klicka på knappen Filter. Filtret är alltid aktivt,
såvida du inte väljer att avbryta det. Det betyder att när det finns några poster som filtreras ut på
skärmen och du väljer att gå på någon annan skärm och än att återgå till den ursprungliga skärmen
kommer postarna på den ursprungliga skärmen fortfarande att filtreras bort.
För att avbryta specifikt filter är det nödvändigt att klicka på knappen Avbryt filter.
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2.6 ANVÄNDNINGSPUNKTER
Knapp

Beskrivning
Används för att minimera fönstret på
förhandsvisningsskärmen (t.ex. filter)
Används för att maximera fönstret på
förhandsvisningsskärmen (t.ex. filter)
Används för att ändra applikationens
språk. Klicka på språket och välj ett språk i
den nedrullningsbara listan över tillgängliga
språk.
Rubrik på rapportkolumnen i den blå
färgen (klicka på rubrikens titel för att ordna
uppgifterna alfabetiskt, antingen stigande
eller fallande)
Rubrikens rubrik (Reverse Triangle visar
att poster sorteras från nyaste till äldsta, eller
från Z till A), genom att klicka på
rubrikteksten ändras layouten
Rubrikens rubrik (triangeln visar att
posterna är sorterade från äldsta till nyaste,
eller från A till Z), genom att klicka på
rubrikteksten ändras arrangemanget
Kryssruta

Icke redigerbart fält
Redigerbart fält
Valfält, användaren väljer en av listan
med alternativ genom att klicka på fältet.
Röd
asterisk
formulärfält.

markerar

Informationsmeddelande
(t.ex.
framgångsrik spårning av posten).

önskat
om

Varningsmeddelande (t.ex. när ett
obligatoriskt fält i formuläret inte fylldes).
Hjälpfält - efter att ha klickat eller hållit
muspekaren över bokstaven i, visas Hjälp.
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3 ANSÖKAN
3.1 REGISTRERING AV EKONOMISK AKTÖR OCH OPERATÖR FÖR
FÖRSTA UPPLYSNINGAR
I artikel 14 i genomförandeförordningen föreskrivs att ekonomiska operatörer och operatörer av
första detaljhandelsställen ska ansöka om en ekonomisk operatörsidentifieringskod från den IDemittent som är behörig för varje medlemsstat där de driver minst en anläggning. Importörer ska
ansöka om en ID-kod från den ID-emittent som är behörig för varje medlemsstat på vars marknad de
placerar sina produkter.
Ekonomiska operatörer och operatörer av första detaljhandelsställen ska informera ID-emittenten
om alla koder för ekonomiska operatörer som tilldelats dem av andra ID-emittenter. Om de inte är
tillgängliga vid registreringen ska ekonomiska aktörer tillhandahålla den informationen senast två
arbetsdagar efter mottagandet av den ekonomiska operatörens identifieringskoder som tilldelats av
en annan ID-emittent.
Nästa bild visar stegen i hela processen för EO-registrering från skapandet av en begäran om
registrering för att göra det möjligt för den ekonomiska operatören att begära enhetspaketnivå eller
aggregerade unika identifierare. Det inkluderar också stegen som görs utanför applikationen av Id
Emittent, t.ex. underteckna kontraktet med den juridiska personen i Id Emittent vid behov.

Bild 7: Registrering av ekonomisk aktör

EO fyller i begäran om registrering genom GUI och skickar den till ID-emittent. Registrering av
ekonomisk operatör erhålls genom att klicka på länken publicerad på ID-emittentens
informationsportal, som visas senare.
För operatörer av första detaljhandelsställen kan skyldigheten att ansöka om en kod för ekonomisk
operatör också fullgöras av andra registrerade ekonomiska aktörer. Denna process är lite enklare än
den ovan beskrivna, som visas i bildbälgen
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Bild 8: Tredjepartsregistrering - registrering av första butik

3.1.1 REGISTRATIONSSTEG FÖR STEG FÖR STEG
För att starta registreringsprocessen måste du gå till Id Issuer infoportal. Länkarna till portalen för
varje medlemsstat, där vi är den behöriga Id-emittenten, listas nedan:
»
»
»
»

Irland: www.idissuer.ie
Finland: www.idissuer.fi
Sverige: www.idissuer.se
Estland: www.idissuer.ee
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3.1.1.1 Steg 1
Klicka på knappen "Registrera" på informationsportalen.

Bild 9: Infoportal - Registrera-knappen

3.1.1.2 Steg 2
För att visa formuläret för registrering, klicka på knappen "Registrera" överst på skärmen som
öppnas nästa.

Bild 10: Infoportal - Registreringslänk till applikation för ID-utfärdare
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3.1.1.3 Steg 3
Fyll i formuläret för registrering av den ekonomiska operatören eller det första detaljhandlaren. Det
är nödvändigt att fylla i alla obligatoriska fält (markerade med röd asterisk).

Bild 11: Id-emittentansökan - Registreringsformulär

3.1.1.3.1 När ska EO-ID begäras av oss
Du ska begära tilldelning av ekonomisk operatörsidentifierare (EO ID) av oss i enlighet med artikel
14.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574:
1. Ekonomiska operatörer och operatörer av första detaljhandelsställen ska ansöka om en
ekonomisk operatörsidentifieringskod från den ID-emittent som är behörig för varje medlemsstat där
de driver minst en anläggning. Importörer ska ansöka om en ID-kod från den ID-emittent som är
behörig för varje medlemsstat på vars marknad de placerar sina produkter.
Vi är ID-emittent behöriga för Irland, Sverige, Finland och Estland.
Du ska ansöka om tilldelning av EO ID av oss endast om
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A. du är antingen ekonomisk operatör eller första butik och du driver minst en anläggning i Irland,
Finland, Sverige eller Estland
B. du är en importör som importerar tobaksvaror från länder utanför EU och placerar dem på
marknaderna i Irland, Sverige, Finland och Estland.
Om du överensstämmer med minst ett av listade villkor (A) eller (B) lämnar du kryssrutan "Den
ekonomiska operatören begär tilldelning av en identifierare av denna ID-utfärdare" markerad.
Om du INTE är i enlighet med listade villkor lämna kryssrutan "Den ekonomiska operatören begär
tilldelning av en identifierare av denna ID-emittent" Omarkerad.

3.1.1.3.2 Endast en EO-ID från oss
Eftersom vi är en ID-emittent för alla listade länder, ska du registrera dig bara en gång och INTE
för varje land separat.

3.1.1.3.3 Vad händer om du har tilldelat EO-ID av en annan ID-emittent
Om du också har EO ID tilldelat av en annan ID-emittent ska du göra det
» lämna fältet "Identifiering om den ekonomiska operatören har tilldelats en identifierare av en
annan ID-emittent" kontrollerad och
» ange dessa EO-ID: er i fältet: "Ekonomisk operatörs-kod som tilldelats av annan ID-emittent"
I annat fall lämnar du fälten tomma.

3.1.1.3.4 Var försiktig när du anger e-postadress
E-postadressen som du anger i registreringsformuläret kommer att användas för att skicka dig
aktiveringslänken, så se till att den matas in korrekt. Du behöver aktiveringslänken för att aktivera ditt
konto och registrera dina faciliteter.

3.1.1.3.5 Samtycke från aktören för det första detaljhandlaren (buttiken)
Om du registrerar ett detaljhandelsföretag som tredje part, enligt artikel 14.3 i kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2018/574, måste du ha ett godkännande för dess registrering:
3. För operatörer av första detaljhandelsställen kan skyldigheten att ansöka om en kod för
ekonomisk operatör också fullgöras av någon annan registrerad ekonomisk operatör. Sådan
registrering av tredje part ska vara föremål för godkännande av operatören för det första
detaljhandlaren. Den tredje parten ska informera operatören om det första detaljhandelsföretaget om
de fullständiga uppgifterna om registreringen, inklusive den tilldelade koden för ekonomisk operatör.
I det här fallet lämna fältet "Jag har godkänt operatören för det första detaljhandelsföretaget för
dess registrering" kontrollerat.

3.1.1.3.6 Annan ekonomisk aktörs-ID
Detta fält är valfritt. Om du har några andra ID: er, till exempel företagskod, GLD, etc., som du vill
eller skulle hjälpa dig om du anger dem i dina uppgifter, kan du mata in dem i fältet "Annan ekonomisk
operatörs-ID".

3.1.1.3.7 Skicka in registreringsformuläret
Skriv in koden från "captcha" -bilden i fältet nedanför. Om bokstäverna inte är tillräckligt läsbara
kan du ändra dem genom att klicka på knappen "Ändra". Uppgifter som redan fyllts i formuläret
kommer inte att gå förlorade om du gör det.
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Bild 12: Captcha-bildfält

För att skicka in det ifyllda formuläret bör du trycka på knappen "Registrera" längst ner på
formuläret.

Bild 13: Skicka in registreringsformuläret

3.1.1.3.8 Vad händer om fälten är felaktiga
Om du inte fyller alla obligatoriska fält eller fyller några av dem fel, kommer systemet att varna dig
genom att visa röd utropstecken i slutet av motsvarande fält. Om du håller muspekaren över den får
du mer information om felet:

Bild 14: Ej fyllt obligatoriskt fält
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Bild 15: Fyll i värde är inte giltigt

Bild 16: Captcha-bilden har inte skrivits in igen korrekt

Du kan åtgärda eventuella fel och trycka på knappen "Registrera" igen.

3.1.1.4 Steg 4
När registreringsformuläret har fyllts i korrekt, efter att du har tryckt på knappen "Registrera", skapas
begäran om registrering och följande meddelande visas - "Den ekonomiska operatörens
registreringsbegäran har lyckats skapa. Efter den dataverifiering som gjorts av Id Emittent kommer du
att skickas ett e-postmeddelande om resultatet av registreringen. ”.

Bild 17: Information visas efter framgångsrik skapande av registreringsbegäran

3.1.1.5 Steg 5
Efter att formuläret har skickats in och begäran om registrering av ekonomisk operatör utvärderats
kommer resultatet av registreringen att skickas till den e-postadress som anges i formuläret.
Om du inte kan hitta e-postmeddelandet, kom ihåg att e-postmeddelanden kan filtreras ut som
skräppost eller till en annan e-postmapp enligt konfigurationen för din e-postklient.
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3.1.1.5.1 Godkänd registrering
Om din registrering är godkänd får du ett e-postmeddelande som liknar detta:

Bild 18: Registreringsbekräftelsemail med EO ID
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Om du under registreringen inte bad om tilldelning av EO-ID från vår Id-emittent, kommer du att få
samma e-postmeddelande utan den gula delen med EO-ID.
Bekräftelsemeddelandet som skickas efter godkännande av registreringen av operatören för det
första detaljhandlaren på uppdrag av en annan ekonomisk operatör (tredjepartsregistrering) liknar de
två föregående, förutom att det inte innehåller någon länk (knapp), bara informationen som
registreringen blev godkänd. Det beror på att du inte behöver skapa ett användarkonto för operatören
av det första detaljhandlaren manuellt. Användarkontona skapas automatiskt för varje användare med
applikationsrollen "Ekonomisk operatörsadministratör" för den ekonomiska operatören som
registrerade operatören för det första detaljhandlaren.

3.1.1.5.2 Nekad registrering
Om registrering av din ekonomiska operatör nekas, kommer du att få e-post med orsaken till
förnekandet som liknar detta:

Bild 19: E-post till registreringsförnekande
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3.2 AKTIVERING AV ANVÄNDAREKONTO
När du har registrerat din ekonomiska operatör måste du aktivera ditt användarkonto i Id Emittentsystemet så att du kan logga in på systemet och använda dess funktioner.

3.2.1 STEG FÖR STEG PROCESS AV KONTOAKTIVATION
3.2.1.1 Steg 1
När begäran om registrering av ekonomisk operatör godkänns får du en bekräftelsemail.
Om inte, kan e-postmeddelandet filtreras ut som skräppost eller till en annan e-postmapp enligt
konfigurationen för din e-postklient. Se till att din bekräftelsemail inte finns i SPAM-mappen eller en
annan e-postmapp där den kan flyttas.
För att skapa ett användarkonto, klicka på den gröna knappen "Aktivera konto" i epostmeddelandet.
Knappen "Aktivera konto" är giltig i två veckor.

Bild 20: Aktivera konto-knappen
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3.2.1.1.1 Om användarkonto redan är skapat
När användarkonto redan skapas, markeras länk från e-post som använt och det är inte möjligt att
använda det igen.
I så fall visas följande meddelande - ”Länk för användarregistrering är ogiltig. Länken kan vara
skadad, felaktigt kopierad eller redan har löpt ut. ”.

Bild 21: Ogiltig länk för aktivering av användarkonton

För att skapa ytterligare åtkomstkonton är det nödvändigt att logga in på applikationen via
åtkomstkonto skapat i tidigare steg och lägga till användarkonton via skärmen "[GUI-15-00-101]
Registrering av användare" (Menyalternativ: "Lista över användare" ) och klicka på knappen Lägg till
användare.

3.2.1.2 Steg 2
Genom att klicka på knappen "Aktivera konto" öppnas formuläret för att skapa användarkonto i din
standardwebbläsare.

Det är nödvändigt att fylla i alla obligatoriska fält (markerade med röd asterisk).

Bild 22: Aktivering av användarkonto
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3.2.1.2.1 E-postadress
Var försiktig när du anger din e-postadress. Om du glömmer ditt lösenord är det viktigt att vi har rätt
e-postadress, annars kan du inte återställa ditt lösenord.
En e-postadress kan bara användas för att skapa ett användarkonto. Om du försöker använda den
e-postadress som vi redan har i systemet bundet till ett annat användarkonto tillåter inte systemet att
göra det.
Om du behöver ha åtkomst från ett användarkonto till mer än en ekonomisk operatör i systemet,
vänligen kontakta vår support.

3.2.1.2.2 Användarrättigheter
Behörigheter för den ekonomiska operatörspanelen:
» Fältekonomisk operatör sätts som standard till den ekonomiska operatör för vilken
användarkontot skapas.
» Åtkomstbehörigheter ställs som standard till ekonomisk operatörs roll. Användare med
administrationsrollen har tillstånd att skapa nya användare för den ekonomiska operatören och
hantera sina behörigheter, aktivera / inaktivera dem etc.

3.2.1.2.3 Välja en bra inloggning
Välj din inloggning noggrant och kom ihåg den. Du behöver din inloggning varje gång du använder
systemet och det är inte möjligt att ändra denna detalj senare.
Till exempel kan du som ditt inloggningsnamn använda ditt namn och efternamn tillsammans som
detta "john.mccain" eller som det här "john-mccain" eller något annat du kan komma ihåg. Ett annat
exempel på bra inloggningsnamn skulle vara din fulla e-postadress, som john.mccain@mail.ie.
Inloggningsfältet är skiftlägeskänsligt, så om du använder stora bokstäver måste du använda dem
varje gång du loggar in på applikationen.
Om vi i systemet redan har användaren med den inloggning du försöker ange, kommer systemet
inte att låta dig använda det.
Eftersom vi märkte några svårigheter med inloggningar som innehöll utrymme tillåter systemet inte
längre att välja inloggning med utrymme.

3.2.1.2.4 Välja ett bra lösenord
Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt. Det måste innehålla minst en liten bokstav, en stor
bokstav och ett nummer.
Använd aldrig lösenordet som lätt kan gissas och ge aldrig ditt lösenord till någon annan, medan
någon kan missbruka det.
Lösenord som du anger i fältet "Bekräfta nytt lösenord" måste vara identiskt med innehållet som
anges i fältet "Nytt lösenord".
Du kan till och med använda en kort fras som lösenord och ändra bokstäver för siffror.
Oroa dig inte om du glömmer lösenordet. Du kan återställa den på inloggningsskärmen med och
ändra den till en ny.
Exempel på svaga lösenord ska du aldrig använda:
» Qwerty123
» Abc123456789
» password123
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3.2.1.3 Steg 3
För att skicka in det ifyllda formuläret, tryck på knappen Lägg till längst ner på formuläret.

Bild 23: Aktivering av användarkonto - Lägg till-knapp

Om alla obligatoriska fält inte har fyllts i eller fyllts felaktigt, kommer systemet att varna dig genom
att visa röda utropstecken i slutet av motsvarande fält. Om du håller muspekaren över den får du mer
information om felet.
När användarkontot skapas, loggas användaren automatiskt in i systemet och omdirigeras till
skärmen "[GUI-15-00-102] Användarinformation". Efter att användarkontot har skapats kommer
länken som skickas i bekräftelsemail att inaktiveras och kommer inte att användas igen.
Du kommer också att få ett e-postmeddelande som meddelar dig, att ett användarkonto skapades
för dig i Id Emittent-systemet som liknar detta:
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Bild 24: Aktiveringsmail för användarkonto

Det här e-postmeddelandet innehåller också länk (grön knapp) Logga in, som kan användas för att
logga in på Id Emittent-systemet. När du har klickat på den här knappen öppnas inloggningssidan i
din standardwebbläsare.
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3.3 LOGGA IN TILL ANSÖKAN
Inloggningsskärmen används för att logga in på applikationen Id Emittent. För att logga in på IDemittenten måste du ange din inloggning och lösenord, som du valde när du skapade ditt
användarkonto och klickar på knappen Logga in.

Bild 25: Inloggningsskärm

Om du anger fel inloggningsinformation visas ett informationsmeddelande på skärmen ovanför
inmatningsfältet.

Bild 26: Informationsmeddelande - fel inloggningsinformation

I det här fallet försöker du skriva in inloggningsinformationen igen. När antalet försök till inloggning
överstiger 5 visas "captcha" -bilden och under nästa försök, förutom för inloggningsinformationen,
måste du skriva om också det du ser på bilden.
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Bild 27: Inloggningssida - 5 misslyckade försök

Om du har behörighet för mer än en ekonomisk operatör visas ytterligare en skärm för dig innan du
går in i applikationen. På den här skärmen måste du välja en ekonomisk operatör under vilken du vill
logga in till applikationen.

Bild 28: Inloggningssida - lista med ekonomiska aktörer

28

Klicka på listboxen med namnet “Organisation” så kommer en lista över ekonomiska operatörer att
dyka upp. Välj en av de ekonomiska operatörer som du vill logga in i applikationen och klicka på den.
Om du ändrade dig och vill logga in under olika ekonomiska operatörer klickar du bara på den lilla “x”
till höger om listrutan. Genom att klicka på detta återställer / avbryter du ditt val. Efter det kan du välja
en annan ekonomisk operatör.
När du valde den ekonomiska operatören klickar du på knappen Logga in.

3.4 LÖSENORD ÅTERSTÄLL ELLER ÄNDRA
I det här kapitlet kommer du att beskriva hur du kan ändra eller återställa ditt eget lösenord.
Skillnaderna mellan att ändra ditt eget lösenord och återställa det är:
Återställ lösenord

Ändra lösenord

Du är inte inloggad på applikationen

Du är inloggad på applikationen

Du behöver inte veta ditt gamla lösenord

Du måste känna till ditt gamla lösenord

3.4.1 ÅTERSTÄLLNING AV LÖSENORD
Det kan vara en situation då du måste återställa lösenordet, till exempel när:
» Du har glömt ditt lösenord
» Du skapade en ny användare - när du skapar en ny användare är det en bra praxis att ställa in
något standardlösenord för användaren och inte berätta det för användaren, så han måste
återställa lösenordet först. Detta sätt garanteras högre säkerhet, eftersom du som administratör
inte känner till lösenordet för användaren du skapade.

3.4.1.1 Steg för steg för att återställa lösenordet
3.4.1.1.1 Steg 1
Klicka på länken "Glömt lösenord?" på inloggningsskär

Bild 29: "Glömt lösenord?" länk
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3.4.1.1.2 Steg 2
Ange din e-postadress och klicka på knappen Skicka.
Systemet accepterar endast e-postadressen du angav när du skapade användarkontot.

Bild 30: Glömt lösenordsskärm

3.4.1.1.3 Steg 3
System skickar återställningslösenordslänken till den e-postadress som du fyllde i "E-post" -fältet i
föregående steg.

Bild 31: Information om e-postmeddelandet med föregång för återställning av lösenord
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3.4.1.1.4 Steg 4
Om du har angett rätt e-postadress kommer du att få e-postmeddelanden med länk till återställning
av lösenord och instruktioner.
Du bör få ditt lösenord återställa e-post på några minuter. Om inte, kan e-postmeddelandet filtreras
ut som skräppost eller till en annan e-postmapp enligt konfigurationen för din e-postklient. Se till att
din e-postadress för återställning av lösenord inte finns i SPAM-mappen eller en annan e-postmapp
där det kan flyttas.
Länken för återställning av lösenord är giltig i en timme.
När du har klickat på den gröna knappen Ändra lösenord kommer du att omdirigeras till sidan med
lösenordsbyte, som öppnas i din standardwebbläsare.

Bild 32: E-postadress för återställning av lösenord
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3.4.1.1.5 Steg 5
Ange nytt lösenord två gånger i fälten "Nytt lösenord" och "Bekräfta nytt lösenord" och klicka på
knappen Spara.
Se till att det nya lösenordet är minst 8 tecken långt. Det måste innehålla minst en liten bokstav, en
stor bokstav och ett nummer.
Lösenord du anger i fältet "Bekräfta nytt lösenord" måste vara identiskt med innehållet som anges
i fältet "Nytt lösenord".

Bild 33: Ändra lösenordsskärm

3.4.2 LÖSENORDFÖRÄNDRING
Du kan enkelt ändra ditt eget lösenord även om du är inloggad i applikationen. Först måste du
klicka på ditt eget namn som visas i det övre högra hörnet på skärmen och än klicka på Ändra
lösenordet från den nedrullningsbara listan.

Bild 34: Länk för att ändra ditt eget lösenord

När du gör det kommer du att omdirigeras till skärmen "[GUI-15-00-104] Ändra användarlösenord".
Här måste du ange ditt gamla lösenord och sedan nytt lösenord och skriva in det nya lösenordet i fältet
"Bekräfta nytt lösenord".
Innehållet i fältet "Bekräfta nytt lösenord" måste vara identiskt med fältet "Nytt lösenord".
Lösenordet i fältet "Lösenord" måste vara minst 8 tecken långt. Det måste innehålla minst en liten
bokstav, en stor bokstav och ett nummer.
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Bild 35: Ändra användarlösenord - ditt eget lösenord

När alla obligatoriska fält är fyllda, klicka på knappen Ändra lösenord och bekräftelsedialogrutan
visas för dig.

Bild 36: Dialogfönster för bekräftelse - ändra användarlösenord

Du måste klicka på knappen Ja för att bekräfta att ditt lösenord ändras. Om ditt gamla lösenord är
korrekt stämmer värdena för det nya lösenordet som anges i båda fälten och det uppfyller alla
säkerhetskriterier, lösenordsändring utförs och du omdirigeras till skärmen "[GUI-15-00-102]
Användarinformation".
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3.5 YTTERLIGARE TILLDELNING AV EO-ID
I situationer då den ekonomiska operatören registrerade sig i Id Emittent-systemet, markerade inte
bud rutan med namnet “Den ekonomiska operatören begär tilldelning av en identifierare av denna IDemittent”, han kommer inte att generera ett EO-ID tilldelat i denna ID-emittent.
Om detta är din situation, men senare insåg du att du behöver EO-ID som tilldelats från denna IDemittent, kan det fortfarande göras, men du måste följa dessa steg.

3.5.1 STEG FÖR STEG PROCESS FÖR TILLÄGGANDE TILLGÅNG AV EO ID
3.5.1.1 Steg 1
Gå till skärmen "[GUI-15-00-010] Lista över ekonomiska operatörer" genom att klicka på det vänstra
menyalternativet "Ekonomiska operatörer".

Bild 37: Vänster-menyn - Ekonomiska operatörsobjekt
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3.5.1.2 Steg 2
Hitta den ekonomiska operatören som du vill tilldela EO-ID för i listan över ekonomiska operatörer
på marken och klicka på knappen Alternativ -> Rätt.

Bild 38: Lista över ekonomiska aktörer - Rätt alternativ

När du har klickat på alternativet "Rätt" kommer du att omdirigeras till skärmen "[GUI-15-00-013]
Rättelse av information om den ekonomiska operatören".
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3.5.1.3 Steg 3
Markera rutan märkt "Den ekonomiska operatören begär tilldelning av en identifierare av denna IDemittent" och klicka på knappen Rätt.
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Bild 39: Korrigering av information om den ekonomiska operatören - ytterligare tilldelning av EO ID
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3.5.1.4 Steg 4
När du har klickat på Rätt-knappen visas bekräftelsedialogrutan. Du måste klicka på knappen Ja
för att spara dina ändringar i systemet.

Bild 40: Dialogfönster för bekräftelse - korrigering av den ekonomiska operatören

När du bekräftar ändringarna kommer ditt EO-ID att genereras och du kommer att se det på
skärmen "[GUI-15-00-010] Lista över ekonomiska operatörer" och "[GUI-15-00-012] Detalj av
ekonomisk operatör ”- Identifieringskod för ekonomisk operatör.

3.6 REGISTRERING AV ANLÄGNINGEN
I enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574:
Artikel 16.1: Alla anläggningar från tillverkning till första försäljningsstället ska identifieras med en
kod ("facilitetsidentifieringskod") genererad av den ID-emittent som är behörig för det territorium där
anläggningen är belägen.
Så om du har en skyldighet att registrera anläggningar hos oss eller registrerar anläggningar för
butiker som godkände dig att registrera dem kan du göra det efter att du har loggat in ansökan
Detta kan göras manuellt en efter en eller genom att importera en lista över faciliteter via Excel-fil.
Kom ihåg att om du registrerar anläggningar för detaljhandlare som godkände dig att registrera
dem, har du en skyldighet att informera dem om EOID och FID-koder som tilldelats dem under
registreringen, enligt artikel 16.3 i kommissionens genomförandeförordning ( EU) 2018/574:
För första butiker ska skyldigheten att ansöka om en anläggningsidentifieringskod ligga hos
operatören för det första detaljhandlaren. Denna skyldighet kan också fullgöras av alla andra
registrerade ekonomiska operatörer som kan agera på uppdrag av operatören för det första
detaljhandlaren. Tredjeparts registrering ska vara föremål för godkännande av operatören för det
första detaljhandlaren. Den tredje parten ska informera operatören om det första butiken om de
fullständiga uppgifterna om registreringen, inklusive den tilldelade anläggningens identifieringskod.
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3.6.1 REGISTRATIONSSTEG FÖR STEG FÖR STEG
3.6.1.1 Steg 1
Logga in på ID Emittent-applikationen och öppna skärmen "[GUI-15-00-020] Lista över faciliteter"
genom att välja menyposten "Faciliteter".

Bild 41: Lista över anläggningar

3.6.1.2 Steg 2
För att lägga till ny anläggning, klicka på knappen Registrera min anläggning i det övre vänstra
hörnet på skärmen.

Bild 42: Lista över anläggningar - Registrera min anläggningsknapp
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3.6.1.3 Steg 3
Fyll i formuläret för registrering av anläggningen.

Bild 43: Registrering av anläggningen

Det är nödvändigt att fylla i alla obligatoriska fält (markerade med röd asterisk).
» Identifieringskod för ekonomisk operatör fylls som standard med EO ID för den ekonomiska
operatören du är inloggad som. Om du har mer än en ekonomisk operatör registrerad i
systemet måste du logga in som en specifik ekonomisk operatör för att registrera sina
anläggningar.
Obs! Du kan registrera en anläggning endast till en ekonomisk operatör, som har EO-ID tilldelat av
vår Id-emittent.
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3.6.1.4 Steg 4
För att skicka in det ifyllda formuläret, bör du trycka på knappen Lägg till längst ner i formuläret.

Bild 44: Registrering av anläggning - Lägg till-knapp

Om du inte fyller alla obligatoriska fält eller fyller något fel fel, kommer systemet att varna dig genom
att visa röda utropstecken i slutet av motsvarande fält. Om du håller muspekaren över den får du mer
information om felet:

Bild 45: Registrering av anläggning - informationsmeddelande

Du kan åtgärda eventuella fel och trycka på knappen Lägg till igen.

3.6.1.5 Steg 5
När formuläret är korrekt fyllt visas efter att ha tryckt på knappen Lägg till dialogrutan för att bekräfta
registrering av anläggning:

Bild 46: Dialogfönster för bekräftelse - anläggningsregistrering

Du måste klicka på knappen Ja för att bekräfta den registrering du har gjort.
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3.6.1.6 Steg 6
Efter att du har bekräftat registrering av anläggning, omdirigeras du till föregående skärm "[GUI-1500-020] Lista över anläggningar", där nyregistrerade anläggningar och dess anläggningskod kan
hittas.

Bild 47: Lista över anläggningar - registrerad anläggning och dess FID
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3.6.1.7 Steg 7
Efter en lyckad anläggningsregistrering skickas ett e-postmeddelande till adressen till den
ekonomiska operatören som du fyllt i under den ekonomiska operatörsregistreringen. Epostmeddelandet kommer att meddela dig faktum, att din anläggning är registrerad och det tilldelade
anläggnings-ID.

Bild 48: Informationsmail om anläggningsregistrering
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3.7 REGISTRERING AV TILLVERKNINGEN AV MASKINEN
Enligt definitionen i genomförandeförordningen, artikel 2, är maskin den utrustning som används
för tillverkning av tobaksvaror som är integrerad i tillverkningsprocessen.
I enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574:
Artikel 18.1: Varje maskin ska identifieras med en kod ('maskinidentifieringskod') genererad av den
ID-utfärdare som är behörig för det territorium där maskinen är belägen.
Artikel 18.3: Skyldigheten att ansöka om en maskinidentifieringskod relaterad till maskiner belägna
i tillverkningsanläggningar utanför unionen ska ligga hos importören som är etablerad i unionen.
Importören ska ansöka om alla ID-emittenter som har utsetts av en medlemsstat på vars marknad de
placerar sina produkter. Importörens registrering ska vara föremål för samtycke från den enhet som
ansvarar för tillverkningsanläggningen i tredje land. Importören ska informera den ekonomiska
operatören som ansvarar för tillverkningsanläggningen i tredje land om fullständig information om
registreringen, inklusive den tilldelade maskinidentifieringskoden.
Det betyder att du måste registrera din tillverkningsmaskin hos oss i dessa fall:
1. Du är en tillverkare och din tillverkningsmaskin finns i en anläggning som finns i en av de
medlemsstater där vi utses Id Emittent (Irland, Finland, Sverige, Estland)
2. Du är en importör som är etablerad inom unionen som vill placera produkter tillverkade på
tillverkningsmaskinen för att marknadsföra i en av de medlemsstater där vi utses Id Emittent (Irland,
Finland, Sverige, Estland)

3.7.1 STEG FÖR STEG PROCESS REGISTRERING AV TILLVERKNING AV MASKIN
3.7.1.1 Steg 1
Logga in på ID Emittent-applikationen och öppna skärmen "[GUI-15-00-030] Lista över
tillverkningsmaskiner" genom att välja menyposten "Tillverkningsmaskiner".

Bild 49: Lista över tillverkningsmaskiner
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3.7.1.2 Steg 2
För att lägga till en ny anläggning, klicka på knappen Registrera min tillverkningsmaskin i det övre
vänstra hörnet på skärmen.

Bild 50: Lista över tillverkningsmaskiner - Registrera min tillverkningsmaskinknapp

3.7.1.3 Steg 3
Fyll i formuläret för registrering av tillverkningsmaskin.

Bild 51: Registrering av tillverkningsmaskin

Det är nödvändigt att fylla i alla obligatoriska fält (markerade med röd asterisk).
» Identifieringskod för ekonomisk operatör fylls som standard med EO ID för den ekonomiska
operatören du är inloggad som.
Obs! Du kan registrera tillverkningsmaskiner endast till en ekonomisk operatör, som har EO-ID
tilldelat av vår Id-emittent.
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3.7.1.4 Steg 4
För att skicka in det ifyllda formuläret, bör du trycka på knappen Lägg till längst ner i formuläret.

Om du inte fyller i alla obligatoriska fält eller fyller något fel fel kommer systemet att varna dig genom
att visa röd utropstecken i slutet av motsvarande fält. Om du håller muspekaren över den får du mer
information om felet:

Bild 53: Registrering av tillverkningsmaskin – informationsmeddelande

Du kan åtgärda fel, om någon, och tryck på knappen Lägg till igen.

3.7.1.5 Steg 5
När blanketten är korrekt ifylld, efter att du har tryckt på knappen Lägg till i dialogrutan visas en
skärm
för
att
bekräfta
registrering
av
anläggning:

Bild 54: Dialogfönster för bekräftelse - tillverkning av maskinregistrering

Du måste klicka på knappen Ja för att bekräfta tillverkningen av maskinens registrering.
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3.7.1.6 Steg 6
När du har bekräftat registreringen av tillverkningsmaskiner, omdirigeras du till föregående skärm
"[GUI-15-00-030] Lista över tillverkningsmaskiner", där nyregistrerade maskiner och dess
maskinidentifieringskod kan hittas.

3.8 ADRESSENS SPLIT
På grund av de ändringar som genomförs av Europeiska kommissionen och sekundärlagret ska vi
implementera ändringar i vårt Id Emittent-system, som också påverkar integrationsgränssnittet. En av
dessa ändringar är delningen av ett adressfält till 5 adressfält. Denna ändring krävs av de behöriga
myndigheterna och sekundärlagret för att öka kvaliteten på insamlade registreringsdata.
Till det ena adresselementet läggs 5 nya adresselement, som är:
•
•
•
•
•

Adressnamn - valfritt element
Adress gata ett - obligatoriskt element
Adress gata två - valfritt element
Adressstad - obligatoriskt element
Adresspostkod - valfritt element

Därför ber vi dig att ändra adress till dina ekonomiska operatörer och anläggningar till det nya
splitformatet. Om du inte gör det kan du uppleva vissa svårigheter med att använda Id-emittenten och
systemet med förvar.
Ansökan kommer att be dig att dela upp adresserna direkt efter att du loggat in på applikationen i
dialogrutan i följande dialog.

Bild 56: Dialogfönster - delat format av adresserna

Du kan enkelt göra adresserna uppdelade genom att klicka på knapparna Rätt ekonomisk
operatörsadress och Rätt anläggningsadress.
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Du kan stänga fönstret utan någon åtgärd genom att klicka på knappen Stäng, men observera att
om du inte gör korrigeringen kommer dialogfönstret alltid att visas när du loggar in i applikationen tills
du korrigerar addreses.

3.8.1 KORREKTION AV DEN EKONOMISKA OPERATORADRESSEN
När du klickar på knappen Rätt ekonomisk operatörsadress kommer du att omdirigeras till skärmen
"[GUI-15-00-010] Lista över ekonomiska operatörer", där du kommer att filtrera bort alla dina
ekonomiska operatörer som behöver ha sina adresser korrigerade .

Image 57: List of economic operators - active filter "Address in splited format"

Då måste du klicka på knappen Alternativ och välj det alternativ Rätt från listan av alternativ. När
du gör det, kommer du att omdirigeras till skärmen "[GUI-15-00-013] Korrigering av information om
den ekonomiska aktören". Här behöver du för att dela adressen för den ekonomiska aktören att de
fem nya fält och spara den korrigerade data precis som det beskrivs i kapitel 3.11.3.2 Korrigering av
information
om
den
ekonomiska
aktören.
Naturligtvis kan du ändra adressen för den ekonomiska aktör som när som helst genom att följa
anvisningarna i.

48

3.8.2 KORREKTION AV ANLÄGNINGSADRESSEN
Analogiskt när du klickar på knappen Rätt anläggningsadress kommer du att omdirigeras till
skärmen "[GUI-15-00-020] Lista av anlägningar", där du kommer att filtrera bort alla dina anläggningar
som behöver korrigera sina adresser.

Bild 58: Lista över anläggningar - aktivt filter "Adress i uppdelat format"

Sedan måste du klicka på knappen Rätt i kolumnen "Alternativ". När du gör det kommer du att
omdirigeras till skärmen "[GUI-15-00-013] Korrigering av information om ansiktsligheten". Här måste
du dela anläggningens adress i de fem nya fälten och spara korrigerade data precis som beskrivs i
kapitel 3.11.4.2 Rättelse av information om anläggningen.
Naturligtvis kan du korrigera anläggningens adress när som helst enligt anvisningarna i kapitel
3.11.4.2 Rättelse av information om anläggningen.
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3.9 KODNING AV ALFANUMERA VÄRDER
I den här versionen av tillämpningen genomför sekundärförvaret på begäran av Europeiska
kommissionen ändringar beträffande kodningen av alfanumeriska värden som skickas i hela Id Issuers
och förvaret.
I enlighet med BILAGA II i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 måste alla
alfanumeriska värden som skickas över förvarssystemet kodas med ISO8859-15: 1999.
Teckenuppsättning som stöds enligt ISO: Table
1: Supported characters - ISO/IEC 8859-15
_0

_2

_3

_4

_5

_6

_7

_8

_9

_
A

_
B

_
C

_D

_E

_F

2_

SP
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
.
/
0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002A 002B 002C 002D 002E 002F

3_

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 003C 003D 003E 003F

4_

@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004A 004B 004C 004D 004E 004F

5_

P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005A 005B 005C 005D 005E 005F

6_

`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006A 006B 006C 006D 006E 006F

32
48
64
80
96

_1

7_
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
112 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007C 007D 007E
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€
S
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¡
¢
£
¥
Š
§
š
©
ª
«
¬
®
¯
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20A
HY
160
00A1 00A2 00A3
00A5 0160 00A7 0161 00A9 00AA 00AB 00AC
00AE 00AF
00A0
C
00AD
Ž
»
B_ °
±
²
³
µ
¶
·
ž
¹
º
Œ
œ
Ÿ
¿
017
00B
176 00B0 00B1 00B2 00B3
00B5 00B6 00B7 017E 00B9 00BA
0152 0153 0178 00BF
D
B
Ê
Ë
Ì
C_ À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Í
Î
Ï
00C 00C 00C
192 00C0 00C1 00C2 00C3 00C4 00C5 00C6 00C7 00C8 00C9
00CD 00CE 00CF
A
B
C
Ú
Û
Ü
D_ Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ý
Þ
ß
00D 00D 00D
208 00D0 00D1 00D2 00D3 00D4 00D5 00D6 00D7 00D8 00D9
00DD 00DE 00DF
A
B
C
E_ à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
224 00E0 00E1 00E2 00E3 00E4 00E5 00E6 00E7 00E8 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EE 00EF
F_
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ
240 00F0 00F1 00F2 00F3 00F4 00F5 00F6 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FE 00FF
Uppgifterna som påverkas av denna förändring är registreringsdata, produktmärken osv. Fram till
nu validerade inte sekundärförvaret om alla tecken som skickats i textsträngarna matchar
uppsättningen som anges i standarden ISO8859-15: 1999. Nu kommer de att validera alla dessa
tecken. På grund av denna validering innan sändning av textsträngar till sekundärförvaret måste Id-
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emittenten ändra alla tecken som inte stöds till de som anges i den nämnda ISO-standarden. I detta
Id Emittent-system förblir dina data oförändrade. De kommer att ändras när de skickas till
sekundärförvaret.
Exempel:
» textsträng "Sklep spożywczo-przemysłowy" kommer att skickas till sekundärförvaret som
"Sklep spozywczo-przemyslowy"
» De tecken för vilka det inte finns någon mappning för den begränsade teckenuppsättningen
kommer att ersättas av frågetecknen (?)
I ID-emittenten lagras dina data och du kommer alltid att se dem med alla specialtecken exakt hur
du skrev in den här.

3.10 ANSÖKNINGSMENY
På vänster sida av skärmen kan du se menyn för åtkomst till alla tillgängliga funktioner. De är:
» Ekonomiska aktörer - Genom denna menypost har du tillgång till agendan för registrering av
ekonomiska operatörer och hantering. I det här avsnittet kan du se en lista över registrerade
ekonomiska operatörer samt begäran om registrering av en ny ekonomisk operatör. Det finns
flera filterkriterier i den övre delen av skärmen som kan användas för en lista över ekonomiska
operatörer.
» Anlägningar - Genom denna menypost har du tillgång till agendan för anläggningsregistreringar
och hantering. I det här avsnittet kan du se en lista över dina registrerade anläggningar och
anläggningarna för operatörer av första butiker som du har registrerat dig som en thord-part.
Det finns flera filterkriterier i den övre delen av skärmen som kan användas för listan över
anläggningar.
» Tillverkningsmaskiner - Genom denna menypost har du tillgång till agendan för tillverkning av
maskinregistrering och hantering. I det här avsnittet kan du se en lista över dina registrerade
tillverkningsmaskiner. Det finns flera filterkriterier i den övre delen av skärmen som kan
användas för listan över tillverkningsmaskiner.
» Begäran om unika identifierare innehåller förfrågningar för användargränssnitt skapade av
ekonomiska operatörer. Det här menyalternativet har två undermenyobjekt:
o

Lista över förfrågningar för UI: er på enhetsnivå - Genom detta menyalternativ har du
tillgång till agendan för begäran för enhetsnivå UI: s hantering - skapa, återkalla,
ladda ner genererade UI: er, etc. I det här avsnittet kan du se en lista över dina
önskemål om enhetsnivå UI: er. Det finns flera filterkriterier i den övre delen av
skärmen, som kan användas för listan med förfrågningar och du kan välja de
kolumner som kommer att synas på skärmen.

o

Lista över förfrågningar för aggregerade UI: er - Genom denna menypost har du
tillgång till agendan för begäran för aggregerad UI: s hantering - skapa, återkalla,
ladda ner genererade UI: er, etc. I det här avsnittet kan du se en lista över dina
förfrågningar om aggregerade användargränssnitt. Det finns flera filterkriterier i den
övre delen av skärmen som kan användas för listan med förfrågningar.

» Sökningstabell - I det här avsnittet kan du söka efter information om specifik produktkod från de
genererade användargränssnitten. Här ser du produkter, anläggningar och maskiner, länder för
vilka du begärde UI: er.
» Antal UI: er innehåller sammanfattande räkningar för levererade UI: er. Det här menyalternativet
har två undermenyobjekt:
o

Räkningar för UI: er på enhetsnivå - I det här avsnittet kan du söka efter statistisk
information om de genererade och levererade enhetsnivå-UI: erna. För detta ändamål
kan olika filterbetingelser användas. Visade resultat kan anpassas ännu mer genom
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att välja vilka kolumner som är synliga. Genererad statistik kan exporteras till Excel-fil
för vidare bearbetning.
o

Räkningar av aggregerade UI: er - I detta avsnitt kan du söka efter statistisk
information om de genererade och levererade aggregerade UI: erna. För detta
ändamål kan olika filterbetingelser användas. Visade resultat kan anpassas ännu mer
genom att välja vilka kolumner som är synliga. Genererad statistik kan exporteras till
Excel-fil för vidare bearbetning.

» Verifiering av ekonomisk operatör och anläggnings-ID - I det här
avsnittet kan du verifiera om en ekonomisk operatör med
angivet moms, taxeringsnummer, EO-ID, anläggnings-ID eller
deras kombination är registrerad i detta Id Emittent-system.
» Bulkregistrering - Genom denna menypost har du tillgång till
agendan för bulkregistrering av första detaljhandlare,
anläggningar och tillverkningsmaskiner. Det betyder att du kan
registrera en större mängd första butiker, anläggningar och
tillverkningsmaskiner på en gång genom att importera en Excelfil.
» Lista av användare - Genom detta menyalternativ har du tillgång
till agenda för användarhantering. I det här avsnittet kan du
skapa nya användarkonton, aktivera / inaktivera användare,
ändra lösenord och annan användarinformation och lägga till /
ta bort behörigheter för användare för de ekonomiska
operatörerna.
» Logga ut - Genom det här menyalternativet kan du logga ut från
applikationen.
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3.11 APPLICATIONSKÄRM
3.11.1 VÄLKOMMESKÄRM
Välkomstskärmen är den första skärmen du ser efter den framgångsrika inloggningen till
applikationen. Den här skärmen ska navigera dig igenom de första stegen du bör vidta när du är en
ny registrerad ekonomisk operatör.
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3.11.1.1 Steg 1 - Kontrollera dina kompatibla data
Det första steget du bör ta istället för att kontrollera om företagets uppgifter som du angav under
registreringen är korrekta eftersom alla misstag kan leda till kollision med andra system eller förvirra
dina entreprenörer.
Du kan enkelt kontrollera informationen genom att klicka på knappen Ekonomisk operatörsdetalj.

När du har klickat på knappen omdirigeras du till skärmen "[GUI-15-00-012] Detalj av ekonomisk
operatör" där du kan se din företagsinformation. Om informationen är korrekt och aktuell, klickar du
bara på knappen Tillbaka så kommer du att omdirigeras tillbaka till välkomstskärmen.
Annars klicka på knappen Korrigera och korrigera fel information. Det detaljerade förfarandet för
korrigering av ekonomisk information se kapitel 3.11.3.2Korrigering av information om den
ekonomiska aktören.

3.11.1.2 Steg 2 - Registrera anläggningen
Nästa steg att ta är att registrera din anläggning hos oss. Du måste registrera din anläggning hos
oss om anläggningen finns i ett av de länder där vi utses Id Emittent - Irland, Finland, Sverige och
Estland.
Du kan enkelt göra detta genom att klicka på knappen Anläggningsregistrering.

Bild 62: Välkomstskärm - knappen för anmälningsregistrering
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När du har klickat på knappen kommer du att omdirigeras till skärmen "[GUI-15-00-021]
Registrering av anläggning" där du kan registrera din anläggning. Det detaljerade förfarandet för
anläggningsregistrering se kapitel 3.6Registrering av anläggning.
Om du är registrerad i vårt system bara för att du behöver beställa unika identifierare från vår Idemittent och inte för att du har skyldigheten enligt genomförandeförordningen, är detta steg inte
relevant för dig.

3.11.1.3 Steg 3 - Informera dina entreprenörer
Det tredje steget du bör ta är att informera dina entreprenörer om ditt ekonomiska ID-nummer och
anläggnings-ID som du fick under registreringen i vårt Id Emittent-system. Dina entreprenörer t.ex.
grossister, importörer eller tillverkare kommer att behöva denna information när de tillkännager spåroch spårningsinformationen till lagringssystemet (primärt, sekundärt lager).
För att göra det enkelt klickar du bara på knappen Skapa ett e-postmeddelande för entreprenörer.

Bild 63: Välkomstskärm - generera e-post för entreprenörsknappen
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När du har klickat på knappen genereras ett e-postmeddelande och skickas till din e-postadress
som du angav under din kontoaktivering. Du kan vidarebefordra e-postmeddelandet till dina
entreprenörer.

Bild 64: E-post - Information för entreprenörer

3.11.1.4 Steg 4 - Registrera dina kunder
Om du är operatör av det första detaljhandlaren är detta steg inte relevant för dig.
Om du är en importör, tillverkare eller grossist kan du behöva registrera några av dina kunder
(operatörer av första butiker). Du kan göra det endast på auktorisation av din kund.
Du kan göra denna registrering enkelt direkt från välkomstskärmen genom att klicka på knappen
Registrera kunder.
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Bild 65: Välkomstskärm - registrera dina kunder

När du har klickat på den här knappen kommer du att omdirigeras till skärmen "[GUI-15-00-011]
Registrering av ekonomisk operatör" där du kan registrera operatören för det första detaljhandlaren.
Det detaljerade förfarandet för registrering av ekonomiska operatörer se kapitel 3.1 Registrering av
ekonomisk operatör och operatör av det första detaljhandlaren.

3.11.2 INSTRUMENTPANEL
Dashbordskärmen visas direkt efter den framgångsrika inloggningen om den inloggade
användaren har minst en av dessa två applikationsroller:
» Begärare för UI
» Begärare för AL
Denna skärm innehåller fördefinierade tre diagram med statistikdata och nyaste förfrågningar
(beställningar) för UI: er skapade av ekonomiska operatörer (EO), för snabb och enkel
förhandsvisning.
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Bild 66: Dashboard

3.11.3 EKONOMISKA AKTÖRER
Du kan ange detta avsnitt när du klickar på objektet “Ekonomiska aktörer” som finns i den vänstra
vertikala menyn.
Den första skärmen du ser efter att du har angett detta avsnitt är "[GUI-15-00-010] Lista över
ekonomiska operatörer". Här listas alla ekonomiska aktörer som:
»
»
»
»

skickade en begäran om registrering, men har inte godkänts eller nekats än (status Ny)
skickade en begäran om registrering, men registreringen avslogs (status nekad)
är registrerade i Id Emittent-systemet (status Godkänd)
registrerades i Id Emittent-systemet, men de är inte längre, eftersom deras registrering avbröts
(status Avbruten)

Naturligtvis kommer du att se listan bara de ekonomiska operatörerna, du har tillåtelse att se i
applikationen. Du kan kontrollera behörigheter för ekonomiska operatörer i avsnitt 3.11.11.2
Användardetaljer.
Lista av EO: er kan filtreras med filtreringsalternativen i skärmens övre del. Dessutom kan den
visade listan med EO: er sorteras efter valfri kolumn genom att klicka på kolumnhuvudet. Filtrering och
sortering finns i tabeller i hela applikationen.

58

Bild 67: Lista över ekonomiska aktörer

På den här skärmen har du ytterligare funktioner tillgängliga:
» Registrering av nytt butik - genom att klicka på knappen Registrera nytt retialuttag (se avsnitt
3.1 Registrering av ekonomisk operatör och operatör av första detaljhandelsbutiken)
» Detaljerad information om den ekonomiska aktören - genom att klicka på knappen / länken Detalj
» Korrigering av information om ekonomisk operatör - genom att klicka på knappen / länken Rätt
» Avregistrering av ekonomisk operatör - genom att klicka på knappen / länken Avregistrering
Obs: Om det finns mer än ett alternativ för dig, vad kan du göra med den specifika ekonomiska
operatören från listan, kommer länkarna för åtkomst till funktionaliteter att visas efter att du klickar på
knappen Alternativ i den sista kolumnen med namnet "Alternativ" .

Bild 68: Options button

3.11.3.1

Detajl av Ekonomiska Aktörer

Detaljen för den ekonomiska operatören erhålls genom att klicka på knappen Detaljer i
alternativkolumnen för den valda enheten på skärmen "[GUI-15-00-010] Lista över ekonomisk aktör".
Skärmen "[GUI-15-00-012] Detalj av ekonomisk aktör" visar detaljerad information om den
ekonomiska aktören. På den här skärmen har du tillgång till dessa ytterligare funktioner:
» ● Korrigering av information om ekonomisk aktör - genom att klicka på knappen Rätt
» ● Avregistrering av ekonomisk Aktör - genom att klicka på knappen Avregistrering
» ● Konfiguration av integration mellan ekonomisk Aktör och Id utfärdare- genom att klicka på
knappen Integrationskonfiguration
» ● Återgå till föregående sida - genom att klicka på knappen Tillbaka
Obs: De ovan angivna knapparna och funktionerna är synliga för dig beroende på vilken
applikationsroll du har i systemet. Det betyder att du inte behöver se alla knappar, om du inte har rätt
applikationsroll.
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Bild 69: Detalj av ekonomisk operatör
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3.11.3.2 Korrigering av information om den ekonomiska aktören
Enligt artikel 14.5 i genomförandeförordning 2018/574 ska alla ändringar av informationen som
lämnas in i det ursprungliga ansökningsformuläret och varje upphörande av operatörsverksamheten
utan dröjsmål meddelas den aktuella operatören till ID-emittenten.
Du kan korrigera informationen om det behövs genom applikationen genom att klicka på Rätt på
skärmen "[GUI-15-00-010] Lista över ekonomiska operatörer" eller på skärmen "[GUI-15-00-012]
Detalj av ekonomisk operatör" .
För att spara korrigerad information måste du klicka på knappen Rätt på skärmen "[GUI-15-00-013]
Rättelse av information om den ekonomiska operatören".
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Image 70: Correction of information concerning the economic operator
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After you click the Correct button, the confirmation dialog window is displayed. You need to click on
the button Yes to save your changes to the system. Then the ID Issuer system will update its registry
of economic operators.

Bild 71: Dialogfönster för bekräftelse - korrigering av den ekonomiska operatören

3.11.3.3 Avregistrering av ekonomisk aktör
Enligt artikel 14.5 i genomförandeförordningen ska alla ändringar av informationen som lämnas in
i det ursprungliga ansökningsformuläret och varje upphörande av operatörens verksamhet meddelas
av den berörda operatören till ID-emittenten utan dröjsmål.
Den ekonomiska operatören måste först registreras så att den kan avregistreras. Det betyder att
du endast kan avregistrera ekonomiska operatörer i dessa stater:
» Ny
» Godkänd
När du har avregistrerat en ekonomisk operatör ändras dess status till Avbruten och ingen
användare kan logga in på applikationen under denna ekonomiska operatör. Du kan avregistrera den
ekonomiska operatören genom att klicka på avregistreringsknappen på skärmen "[GUI-15-00-010]
Lista över ekonomiska operatörer" eller skärmen "[GUI-15-00-012] Detalj av ekonomisk operatör ”.
För att spara chages måste du klicka på avregistreringsknappen på skärmen „[GUI-15-00-014]
Avregistrering av ekonomisk operatör”.

Image 72: De-registration of economic operator
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After you click the De-registration button, the confirmation dialog window is displayed. You need to
click on the button Yes to save your changes to the system. Then the ID Issuer system will update its
registry of economic operators.

Bild 73: Dialogfönster för bekräftelse - avregistrering av den ekonomiska operatören

3.11.3.4 Integrationskonfiguration för en ekonomisk operatör
För att ekonomiska operatörer ska kunna använda API: er (exponerade gränssnitt) för
kommunikation med ID Emittent-system (system-till-system-kommunikation) är det nödvändigt att få
klient-ID och klienthemlighet. För att få dem måste användaren:
» registreras i ID Emittent-systemet
» ha rollen "Ekonomisk operatörsadministratör"
» konfigurera systemintegrationen i ID-utgivarens webbapplikation på konfigurationsskärmen
“[GUI-15-00-017] Systemintegrationskonfiguration”.
För att se exakta instruktioner om hur du integrerar med vårt Id Issuer-system och en detaljerad
beskrivning av våra datagränssnitt, se vår integrationsmanual, som kan laddas ner från vårt infoportal.

3.11.4 ANORDNINGAR
Enligt definitionen i genomförandeförordningen, artikel 2, är anläggningen varje plats, byggnad eller
en automat där tobaksvaror tillverkas, lagras eller släpps ut på marknaden.
Du kan ange detta avsnitt när du klickar på objektet "Faciliteter" som finns i den vänstra vertikala
menyn.
Den första skärmen du kommer att se när du har angett detta avsnitt är "[GUI-15-00-020] Lista över
faciliteter". Här listas alla faciliteter som:
» är registrerade - satus Ny
» registrerades, men är inte längre - status Avbruten
Naturligtvis kommer du att se listan bara de anläggningar som tillhör ekonomiska operatörer, du
har tillstånd att se i ansökan. Du kan kontrollera behörigheter för ekonomiska operatörer i avsnitt
3.11.11.2 Användardetaljer.
Lista över faciliteter kan filtreras med filtreringsalternativen i skärmens övre del. Den visade listan
med faciliteter kan också sorteras efter valfri kolumn genom att klicka på kolumnhuvudet. Filtrering
och sortering finns i tabeller i hela applikationen.
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Bild 75: Detalj av Anläggning

3.11.4.1 Detalj av Anläggning
Anläggning Detalj erhålls genom att klicka på knappen Detaljer i alternativkolumnen för den valda
enheten på skärmen "[GUI-15-00-020] Lista över faciliteter". Skärmen "[GUI-15-00-022] Detalj av
anläggning" visar detaljerad information om anläggningen. På den här skärmen har du tillgång till
dessa ytterligare funktioner:
» Korrigering av information om anläggningen - genom att klicka på knappen Rätt
» Avregistrering av anläggning - genom att klicka på knappen Avregistrering
» Återgå till föregående sida - genom att klicka på knappen Tillbaka
Obs! Knapparna och funktionaliteterna som visas ovan är synliga för dig beroende på vilken
applikationsroll du har i systemet. Det betyder att du inte behöver se alla knapparna om du har rätt
applikationsroll.
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Bild 75: Detalj av anläggningen

3.11.4.2 Korrigering av information om anläggningen
Enligt artikel 16.5 i genomförandeförordningen ska den ekonomiska aktören utan dröjsmål meddela
alla ändringar av den information som lämnats in i det ursprungliga ansökningsformuläret och
eventuell stängning av anläggningen.
Du kan korrigera informationen om det behövs genom applikationen genom att klicka på Rätt på
skärmen "[GUI-15-00-020] Lista över faciliteter" eller på skärmen "[GUI-15-00-022] Detalj av
anläggning". För att spara korrigerad information måste du klicka på knappen Rätt på skärmen “[GUI15-00-023] Rättelse av information om anläggningen”.
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Bild 76: Korrigering av information om anläggningen

3.11.4.2 Korrigering av information om anläggningen
Enligt artikel 16.5 i genomförandeförordningen ska den ekonomiska aktören utan dröjsmål meddela
alla ändringar av den information som lämnats in i det ursprungliga ansökningsformuläret och
eventuell stängning av anläggningen.
Du kan korrigera informationen om det behövs genom applikationen genom att klicka på Rätt på
skärmen "[GUI-15-00-020] Lista över faciliteter" eller på skärmen "[GUI-15-00-022] Detalj av
anläggning". För att spara korrigerad information måste du klicka på knappen Rätt på skärmen “[GUI15-00-023] Rättelse av information om anläggningen”.
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Bild 78: Avregistrering av anläggningen

När du har klickat på avregistreringsknappen visas bekräftelsedialogrutan. Du måste klicka på
knappen Ja för att spara dina ändringar i systemet. Sedan kommer ID Emittent-systemet att uppdatera
sitt register över faciliteter.

Bild 79: Dialogfönster för bekräftelse - avregistrering av anläggningen

3.11.5 TILLVERKNING AV MASKINER
Enligt definitionen i genomförandeförordningen, artikel 2, är maskin den utrustning som används
för tillverkning av tobaksvaror som är integrerad i tillverkningsprocessen.
Du kan ange det här avsnittet när du klickar på "Tillverkningsmaskiner" som finns i den vänstra
vertikala menyn.
Den första skärmen du kommer att se när du har angett detta avsnitt är "[GUI-15-00-030] Lista över
tillverkningsmaskiner". Här listas alla tillverkningsmaskiner som:
» är registrerade - satus Ny
» registrerades, men är inte längre - status Avbruten
Naturligtvis ser du listan bara de maskiner som tillhör ekonomiska operatörer, du har tillstånd att se
i applikationen. Du kan kontrollera behörigheter för ekonomiska operatörer i avsnitt 3.11.11.2
Användardetaljer.
Lista över tillverkningsmaskiner kan filtreras med filtreringsalternativen i skärmens övre del.
Dessutom kan listan över tillverkningsmaskiner sorteras efter valfri kolumn genom att klicka på
kolumnhuvudet. Filtrering och sortering finns i tabeller i hela applikationen.
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Bild 80: Lista över tillverkningsmaskiner

3.11.5.1 Detalj av information om tillverkningsmaskinen
Tillverkningsmaskindetalj erhålls genom att klicka på knappen Detaljer i alternativkolumnen för den
valda enheten på skärmen "[GUI-15-00-030] Lista över tillverkningsmaskiner". Skärmen "[GUI-15-00032] Detalj av information om tillverkningsmaskinen" visar detaljerad information om
tillverkningsmaskinen. På den här skärmen har du tillgång till dessa ytterligare funktioner:
» Korrigering av information om tillverkningsmaskin - genom att klicka på knappen Rätt
» Avregistrering av tillverkningsmaskin - genom att klicka på knappen Avregistrering
» Återgå till föregående sida - genom att klicka på knappen Tillbaka
Obs: De ovan angivna knapparna och funktionerna är synliga för dig beroende på vilken
applikationsroll du har i systemet. Det betyder att du inte behöver se alla knappar, om du inte har rätt
applikationsroll.

Bild 81: Detalj av tillverkningsmaskinen
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3.11.5.2 Korrigering av information om tillverkningsmaskinen
Enligt artikel 18.4 i genomförandeförordningen ska tillverkaren eller importören utan dröjsmål
meddela alla ändringar av de uppgifter som lämnats i det ursprungliga ansökningsformuläret och
eventuellt avveckling av de registrerade maskinerna.
Du kan korrigera informationen om det behövs genom applikationen genom att klicka på Rätt på
skärmen "[GUI-15-00-030] Lista över tillverkningsmaskiner" eller på skärmen "[GUI-15-00-032]
Detaljinformation om information om tillverkningsmaskin ”. För att spara korrigerad information måste
du klicka på knappen Rätt på skärmen “[GUI-15-00-033] Korrigering av information om
tillverkningsmaskinen”.

Bild 82: Korrigering av information angående tillverkningsmaskinen

När du har klickat på Rätt-knappen visas bekräftelsedialogrutan. Du måste klicka på knappen Ja
för att spara dina ändringar i systemet. Sedan kommer ID Emittent-systemet att uppdatera sitt register
över tillverkningsmaskiner.

Bild 83: Dialogfönster för bekräftelse - korrigering av maskinen

3.11.5.3 Avregistrering av tillverkningsmaskin
I enlighet med artikel 18.4 i genomförandeförordningen ska tillverkaren eller importören utan
dröjsmål meddela alla ändringar av den information som lämnas i det ursprungliga
ansökningsformuläret och varje avveckling av de registrerade maskinerna.
Korrigering av de ändrade uppgifterna bekräftas genom att klicka på avregistreringsknappen på
skärmen „[GUI-15-00-034] Avregistrering av tillverkningsmaskin”.
Tillverkningsmaskinen måste först registreras så att den kan avregistreras. Det betyder att du
endast kan avregistrera tillverkningsmaskiner i staten New.
När du har avregistrerat en tillverkningsmaskin kommer statusen att ändras till Avbruten. Ingen
användare kommer att kunna göra något med den här tillverkningsmaskinen igen förutom att visa
detaljerad information om denna tillverkningsmaskin. Du kan avregistrera tillverkningsmaskinen
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genom att klicka på avregistreringsknappen på skärmen "[GUI-15-00-030]
tillverkningsmaskiner" eller skärm "[GUI-15-00-032] Detalj av tillverkningsmaskin ”.

Lista

över

För att spara chages måste du klicka på avregistreringsknappen på skärmen „[GUI-15-00-034]
Avregistrering av tillverkningsmaskin”.

Bild 84: Avregistrering av tillverkningsmaskin

När du har klickat på avregistreringsknappen visas bekräftelsedialogrutan. Du måste klicka på
knappen Ja för att spara dina ändringar i systemet. Sedan kommer ID Emittent-systemet att uppdatera
sitt register över tillverkningsmaskiner.

Bild 85: Dialogfönster för bekräftelse - avregistrering av anläggningen

3.11.6 BEGÄRAN FÖR UNIKA IDENTIFIER
Du som ekonomisk operatör - tillverkare eller grossist bör begära utfärdande av unika identifierare
från den behöriga ID-emittenten.
Om du är grossist kan du också skapa dina egna unika identifierare på aggregerad nivå om du vill
som det sägs i artikel 10 (2) och (4) i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574:
2. Aggregerade användargränssnitt ska genereras och utfärdas på grundval av en begäran till den
behöriga ID-emittenten eller direkt av den ekonomiska operatören.
4. Om den aggregerade UI-nivån genereras direkt av den ekonomiska operatören, ska den bestå
av en enskild enhetskod genererad i enlighet med ISO / IEC 15459-1: 2014 eller ISO / IEC 15459-4:
2014 eller deras senaste ekvivalenter.
Vem som är den behöriga Id-emittenten anges i artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2018/574:
1. För tobaksvaror som tillverkas i unionen ska den behöriga ID-emittenten vara den enhet som
utses i den medlemsstat där produkterna tillverkas.
Genom undantag från första stycket ska den behöriga ID-emittenten vara den enhet som utses för
den medlemsstat på vars marknad produkterna placeras, om ett sådant krav ställs av den
medlemsstaten.
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2. För tobaksvaror som importeras till unionen ska den behöriga ID-emittenten vara den enhet som
utses för den medlemsstat på vars marknad produkterna placeras.
3. För tobaksvaror aggregerade i unionen ska den behöriga ID-emittenten vara den enhet som
utses för den medlemsstat där produkterna är aggregerade.
4. För tobaksvaror avsedda för export ska den behöriga ID-emittenten vara den enhet som utses
för den medlemsstat där produkterna tillverkas.
5. Vid tillfällig frånvaro av den behöriga ID-emittenten kan kommissionen tillåta ekonomiska aktörer
att använda tjänsterna hos en annan ID-emittent.
Giltigheten för unika identifierare och inaktivering beskrivs i artikel 5.1, 5.2 och 3.3 i kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2018/574:
1. Unika identifierare genererade av ID-emittenter kan användas för att markera enhetspaket eller
aggregerade förpackningar, enligt bestämmelserna i artiklarna 6 och 10, inom högst sex månader från
den dag då den ekonomiska operatören mottog de unika identifierarna. Efter denna tidsperiod ska
unika identifierare bli ogiltiga och ekonomiska operatörer ska se till att de inte används för att märka
enhetspaket eller aggregerade förpackningar.
2. Förvaringssystemet ska se till att de unika identifierare som inte har använts inom sex månader
automatiskt ska inaktiveras.
3. När som helst kan tillverkare och importörer få deaktivering av unika identifierare genom att
överföra en deaktiveringsbegäran till det relevanta primära lagret. Andra ekonomiska operatörer kan
få deaktiveringen av de unika identifierarna genom att skicka en begäran om deaktivering via routern.
Deaktiveringsbegäran ska införas elektroniskt.
Avsnittet för att begära unika identifierare är tillgängligt när du klickar på objektet "Begäran om
unika identifierare" som finns i den vänstra vertikala menyn. När du har klickat på detta menyalternativ
ser du följande undermenyobjekt:
» Lista över förfrågningar för UI: er på enhetsnivå
» Lista över förfrågningar för användargränssnitt för aggregerad nivå
Det kan hända att du bara ser en av dessa två undermenyobjekt eller till och med att du inte kommer
att se något av dessa. Detta beror på dina ansökningsroller och om du har tecknat avtal med Id
Emittent om begäran om unika identifierare. Detta kontrakt undertecknas utanför detta system. När
det har undertecknats kommer vi att göra detta avsnitt tillgängligt för dig i ansökan.

3.11.6.1 Lista över förfrågningar för enhetsnivå UI: er
Först och främst kan du behöva begära UI: er på enhetsnivå bara om du är en tillverkare och du
vill markera dina tobaksvaror (enhetspaketen).
Markering med användargränssnitt på enhetsnivå beskriver artikel 6.1 och 6.2 i kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2018/574:
1. Tillverkare och importörer ska märka varje enhetspaket som tillverkas eller importeras i unionen
med en unik identifierare.
2. När det gäller tobaksvaror som tillverkas utanför unionen, ska enhetens unika identifierare
appliceras på enhetspaketet innan tobaksvaran importeras i unionen.
Den första skärmen du kommer att se när du har angett detta avsnitt är "[GUI-15-00-040] Lista över
förfrågningar för enhetsnivå UI: er". Här listas alla förfrågningar som:
» skapas men UI: erna genereras inte ännu (status accepteras)
» skapades men den ekonomiska operatören avbröt begäran innan UI: erna genererades (status
Återkallades innan UI: s leverans)
» levereras (status Dlivered)
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» skapades men den ekonomiska operatören avbröt begäran efter att UI: erna genererades (status
Återkallas efter leverans av UI)
Naturligtvis kommer du att se listan bara de begäran, du har tillåtelse att se i applikationen - dina
förfrågningar.
Lista över förfrågningar kan filtreras med filtreringsalternativen i skärmens övre del. Den visade
listan med förfrågningar kan också sorteras efter valfri kolumn genom att klicka på kolumnhuvudet.
Filtrering och sortering finns i tabeller i hela applikationen.

Bild 86: Lista över förfrågningar för UI: er på enhetsnivå

Under filter finns skärmdelar som heter "Synliga kolumner" med flera kryssrutor. Dessa kryssrutor
används för att välja vilka kolumner utom de standardkoder som du kan se i tabellen med
förfrågningarna.
Om du vill lägga till eller ta bort några av kolumnerna måste du markera / avmarkera kryssrutan
med kolumnens namn och klicka på knappen Uppdatera. Tabellen uppdateras och kolumnerna
kommer att justeras. Om du har filtrerat bort några poster, efter att du klickat på uppdateringsknappen,
avbryts inte filtret, det förblir aktivt.
När kryssrutan är markerad kommer kolumnen att visas. När kryssrutan inte är markerad visas inte
kolumnen.
Kolumner som alltid är synliga och inte kan döljas:
» Begär nummer
» Date Datum och tid för skapandet
» Koden för den ekonomiska operatören för den inlämnande enheten (antingen EU-tillverkare
eller EU-importör)
» Anordningskod
» Maskinidentifieringskod
» På den här skärmen har du ytterligare funktioner tillgängliga:
» Skapa en ny begäran för UI-enheter för enhetspaketnivå - genom att klicka på knappen Lägg
till
» Skapa en kopia av begäran för UI: er på enhetspaketnivå - genom att klicka på knappen Skapa
kopia
» Detaljerad information om begäran - genom att klicka på knappen Detaljer
» Ladda ner genererade användargränssnitt som tillhör begäran - genom att klicka på knappen
Hämta
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» Återkalla begäran om UI: er genom att klicka på knappen Återkalla

3.11.6.1.1 Begäran om UI: er på enhetsnivå
För att skapa en ny begäran för UI: er på enhetsnivå måste du klicka på knappen Lägg till som
finns på skärmen "[GUI-15-00-040] Lista över förfrågningar för UI: er på enhetsnivå".

Bild 87: Lista över förfrågningar för enhetsnivå UI: er - Lägg till-knapp

Efter det kommer du att omdirigeras till skärmen “[GUI-15-00-041] Begär om UI-enheter på
enhetsnivå”. Här måste du fylla i formuläret, åtminstone alla obligatoriska fält (markerade med röd
asterisk).
Fältens prioritering och format fastställs enligt genomförandeförordningen, punkt 2.1 i kapitel II,
avsnitt 2 i bilaga II. I applikationen är obligatoriska fält markerade med röd asterisk men beror också
på värden som användaren fyller i begäran. Till exempel, när formuläret först öppnas, är obligatoriska
fält:
» Anordningskod
» Typ av tobaksprodukt
» Märke tobaksprodukt
» Enhetspakets genomsnittliga bruttovikt, inklusive förpackning, i gram med 0,1 gram
noggrannhet
» Avsedd detaljhandelsland
» Begärd mängd enhetspaketnivågränssnitt
Om svaret på "Facilitetsidentifieringskod" dock är "Annat" måste användaren fylla i fältet:
» Anläggningskod - Annat
Du kan välja alternativet "Annat" i fältet "Facilitetsidentifieringskod" endast om du inte har vårt EOID (börjar med "QCALL") fyllt i fältet "Ekonomisk operatörs-kod för den inlämnande enheten (antingen
EU tillverkare eller EU-importör) ”.
Om svaret på "Indikation om produktionsprocessen involverar maskiner" är "Ja" - det betyder att
kryssrutan är markerad, användaren måste fylla i fältet:
» Maskinidentifieringskod - detta fält visas endast om du fyller i fältet "Anläggningskod"
Om svaret på "Typ av tobaksvaror" är "Annat" måste användaren fylla i fältet:
» Beskrivning av annan typ av tobaksvaror.
Om svaret på "Märke tobaksprodukt" är "Annat" måste användaren fylla i fältet:
» Övrigt tobaksvarumärke.
Om svaret på "Indikation om produkten är avsedd att flyttas över landstigare med landtransport" är
"Ja" - det betyder att kryssrutan är markerad, måste användaren fylla i fältet:
» Det första landet för landtransport efter att produkten lämnar tillverkningsmedlemsstaten eller
importmedlemsstaten.
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Bild 88: Begäran för UI: er på enhetsnivå
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För att skicka in det ifyllda formuläret, bör du trycka på knappen Lägg till längst ner i formuläret.

Bild 89: Begäran för UI: er på enhetsnivå - Lägg till-knapp

Om du inte fyller i alla obligatoriska fält eller fyller något fel fel kommer systemet att varna dig genom
att visa röd utropstecken i slutet av motsvarande fält. Om du håller muspekaren över den får du mer
information om felet:

Bild 90: Begäran om UI: er på enhetsnivå - informationsmeddelande

Du kan åtgärda eventuella fel och trycka på knappen Lägg till igen.
När formuläret har fyllts i korrekt visas efter att du har tryckt på knappen Lägg till dialogrutan för att
bekräfta din begäran om UI: er på enhetsnivå:

Bild 91: Dialogfönster för bekräftelse - ny begäran för UI: er på enhetsnivå

Du måste klicka på knappen Ja för att bekräfta begäran om enhetsnivå UI: er som du gjorde. Enligt
artikel 9.5 kan tillverkare och importörer inom en arbetsdag avbryta en begäran om UIenheter på enhetsnivå med hjälp av ett återkallande meddelande (mer information i kapitel 3.11.6.1.3
Återkalla begäran om UI: er).
Efter denna period och enligt artikel 9.3 inom två arbetsdagar efter mottagandet av begäran ska
ID-emittenten i denna specifika ordning: generera koderna, överföra koderna via routern till
primärförvaret hos den begärande tillverkaren eller importören och överför slutligen koderna
elektroniskt till den begärande tillverkaren eller importören.
Obs: Det skulle inte längre vara möjligt att avbryta begäran när användargränssnittet har genererats
och skickats till primärförvaret.
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3.11.6.1.2 Detalj om begäran om UI: er på enhetsnivå
Detaljerna för begäran för UI: er på enhetsnivå visas genom att klicka på knappen Detaljer i
alternativkolumnen för den valda enheten på skärmen “[GUI-15-00-040] Lista över förfrågningar för
enhetsnivå UI: er”. Skärmen "[GUI-15-00-042] Detalj om begäran för enhetsnivå UI: er" visar detaljerad
information om begäran för UI: er på enhetsnivå.
På den här skärmen har du tillgång till dessa ytterligare funktioner:
» Ladda ner de genererade användargränssnitten till begäran - genom att klicka på knappen
Hämta
» Skapa en kopia av begäran - genom att klicka på knappen Skapa kopia
» Återkalla begäran - genom att klicka på knappen Återkalla
» Återgå till föregående sida - genom att klicka på knappen Tillbaka
Baserat på statusen på begäran kan användaren:
» återkalla begäran - begärandestatusen måste accepteras och tidsfristen för att återkalla
meddelandet får inte ha gått ut
» ladda ner genererade användargränssnitt eller - förfrågningsstatusen måste levereras
» skapa en kopia av begäran för UI: er på enhetsnivå - du kan skapa en kopia av begäran oavsett
status för begäran
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Bild 92: Detalj av begäran om UI: er på enhetsnivå
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3.11.6.1.3 Återkalla begäran om UI: er
Enligt artikel 9.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574:
5. Inom en arbetsdag får tillverkare och importörer avbryta en begäran som skickades i enlighet
med punkt 1 med hjälp av ett återkallningsmeddelande enligt ytterligare definition i punkt 5 i avsnitt 5
i kapitel II i bilaga II.
Du kan återkalla din begäran om UI: er om det behövs genom applikationen genom att klicka på
Återkalla-knappen på skärmen “[GUI-15-00-040] Lista över förfrågningar för UI-enheter på enhetsnivå”
eller på skärmen “[GUI-15-00-042] ] Detalj om begäran för UI: er på enhetsnivå.
Två villkor måste vara uppfyllda för att återkalla begäran:
1. Återkallningsstatusen måste accepteras
2. Tiden för att återkalla meddelandet får inte ha gått
För att spara formuläret måste du klicka på knappen Återkalla på skärmen "[GUI-15-00-044]
Återkalla meddelande".

Bild 93: Återkall meddelande

När du har klickat på knappen Återkalla visas bekräftelsedialogrutan. Du måste klicka på knappen
Ja för att spara dina ändringar i systemet. Tillståndet för din begäran kommer att återkallas innan
leveransen av UI.

Bild 94: Dialogfönster för bekräftelse - återkalla begäran för UI: er på enhetsnivå
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3.11.6.1.4 Kopia av begäran för UI-enheter på enhetsnivå
För att göra det enklare för dig att skapa en ny begäran med identiska / liknande parametrar som
du skapade tidigare, erbjuder vi dig möjligheten att skapa en kopia av den tidigare skapade begäran.
Du kan göra detta i applikationen genom att klicka på Skapa kopieringsknapp på skärmen "[GUI15-00-040] Lista över förfrågningar för enhetsnivå UI: er" eller på skärmen "[GUI-15-00-042] Detalj av
begäran för UI: er på enhetsnivå.
När du klickar på knappen omdirigeras du till skärmen "[GUI-15-00-041] Begäran för enhetsnivå UI:
er, men formuläret är redan fyllt med värden baserat på föregående begäran.

Bild 95: Kopia av begäran för UI: er på enhetsnivå
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Du kan ändra värdena som du vill och skapa en ny begäran genom att klicka på Lägg till-knappen
precis som när du skapar en ny begäran. Den efterföljande behandlingen är densamma som för
nyskapade förfrågningar.

3.11.6.1.5 Ladda ner genererade UI: er för begäran om UI: er på enhetsnivå
Efter en framgångsrik behandling av begäran om unika identifierare på enhetsnivå - som inkluderar
generering av UI: er och deras skickning via router till primärförvaret, anses begäran vara levererad.
När förfrågningsstatusen levereras kan du ladda ner de genererade användargränssnitten. För att
göra det klickar du bara på knappen Ladda ned på skärmen "[GUI-15-00-040] Lista över förfrågningar
för enhetsnivå UI: er" eller på skärmen "[GUI-15-00-042] Detalj av begäran om enhetsnivå UI ”.
När du gör det visas ett popup-fönster på ditt operativsystem som ger dig möjligheten att spara de
genererade användargränssnitten på ditt dators filsystem.
På grund av 6MB-gränsen för alla meddelanden som ställts in av det sekundära lagret, är stora
volymer av koder uppdelade i mindre partier. Men alla partier som tillhör samma begäran laddas ner
som en ZIP-fil genom att klicka bara en gång på knappen Ladda ner.

3.11.6.2 Lista över förfrågningar för användargränssnitt för aggregerad nivå
Du kan behöva begära en användargränssnitt för aggregerade nivåer endast om du är en tillverkare
eller importör och du måste aggregera dina tobaksvaror (enhetspaketen) till aggregerad förpackning.
Definitionen av aggregerad förpackning enligt artikel 2.5 i kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2018/574 är:
5. "aggregerad förpackning" avser alla förpackningar som innehåller mer än ett enhetspaket
tobaksprodukter
I artikel 10.1 i samma genomförandeförordning föreskrivs också:
1. Om ekonomiska aktörer väljer att uppfylla de inspelningsskyldigheter som föreskrivs i artikel 15.5
i direktiv 2014/40 / EU genom registrering av aggregerade förpackningar, ska de markera aggregerade
paket som innehåller tobaksvaror med en unik identifierare (" aggregerad nivå UI ').
Du som och ekonomisk operatör har också möjligheten att generera de sammanlagda
användargränssnitten själv enligt artikel 10.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU)
2018/574:
5. Om den aggregerade nivån UI genereras direkt av den ekonomiska operatören, ska den bestå
av en enskild enhetskod genererad i enlighet med ISO / IEC 15459-1: 2014 eller ISO / IEC 15459-4:
2014 eller deras senaste ekvivalenter.
Men om du väljer att begära de aggregerade användargränssnitten från vår Id-emittent måste du
skriva under kontraktet utanför systemet och då kommer denna agenda att vara tillgänglig för dig i
ansökan.
Den första skärmen du kommer att se efter att du har angett detta avsnitt genom att klicka på
menyposten "Lista över förfrågningar för aggregerade nivå UI: er" är "[GUI-15-00-050] Lista över
förfrågningar för aggregerade nivå UI: er". Här listas alla förfrågningar som:
» skapas men UI: erna genereras inte ännu (status accepteras)
» skapades men den ekonomiska operatören avbröt begäran innan UI: erna genererades (status
Återkallades innan UI: s leverans)
» levereras (status Dlivered)
» skapades men den ekonomiska operatören avbröt begäran efter att UI: erna genererades (status
Återkallas efter leverans av UI)
Naturligtvis kommer du att se listan bara de begäran, du har tillåtelse att se i applikationen - dina
förfrågningar.
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Lista över förfrågningar kan filtreras med filtreringsalternativen i skärmens övre del. Den visade
listan med förfrågningar kan också sorteras efter valfri kolumn genom att klicka på kolumnhuvudet.
Filtrering och sortering finns i tabeller i hela applikationen.

Bild 96: Lista över förfrågningar för användargränssnitt för aggregerad nivå

På den här skärmen har du ytterligare funktioner tillgängliga:
» Skapa en ny begäran för användargränssnitt för aggregerade nivåer - genom att klicka på
knappen Lägg till
» Skapa en kopia av begäran för aggregerade nivågränssnitt - genom att klicka på knappen
Skapa kopia
» Detaljerad information om begäran - genom att klicka på knappen Detaljer
» Ladda ner genererade användargränssnitt som tillhör begäran - genom att klicka på knappen
Hämta
» Återkalla begäran om UI: er genom att klicka på knappen Återkalla

3.11.6.2.1 Begäran om UI för aggregerad nivå
För att skapa en ny begäran för UI: er på enhetsnivå måste du klicka på knappen Lägg till som
finns på skärmen “[GUI-15-00-050] Lista över förfrågningar för UI: er för aggregerad nivå”.

Bild 97: Lista över förfrågningar för användargränssnitt för aggregerad nivå - Lägg till-knapp

Efter det kommer du att omdirigeras till skärmen “[GUI-15-00-051] Begäran om aggregerade nivå
UI: er”. Här måste du fylla i formuläret, åtminstone alla obligatoriska fält (markerade med röd asterisk).
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Fältens prioritering och format fastställs enligt genomförandeförordningen, punkt 2.2 i kapitel II,
avsnitt 2 i bilaga II. I ansökan markeras obligatoriska fält med röd asterisk och för denna begäran är
de:
» Anläggningskod,
» Begärd mängd gränssnitt för aggregerad nivå.

Bild 98: Begäran om användargränssnitt för aggregerade nivåer

För att skicka in det ifyllda formuläret, bör du trycka på knappen Lägg till längst ner i formuläret.

Bild 99: Begäran om användargränssnitt för aggregerad nivå - Lägg till-knapp

Om du inte fyller i alla obligatoriska fält eller fyller något fel fel kommer systemet att varna dig genom
att visa röd utropstecken i slutet av motsvarande fält. Om du håller muspekaren över den får du mer
information om felet:

Bild 100: Begäran om användargränssnitt för aggregerad nivå - informationsmeddelande

Du kan åtgärda eventuella fel och trycka på knappen Lägg till igen.
När formuläret är korrekt fyllt ut, efter att du har tryckt på knappen Lägg till dialogrutan visas för att
bekräfta din begäran om aggregerade UI: er:

Bild 101: Dialogfönstret för bekräftelse - ny begäran för UI: er för sammanlagda nivåer
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Du måste klicka på knappen Ja för att bekräfta begäran om användargränssnitt för aggregerade
nivåer som du gjorde.
Enligt artikel 13.5 kan tillverkare och importörer inom en arbetsdag avbryta en begäran om UI: s
aggregerade nivåer med hjälp av ett återkallande meddelande (mer information i kapitel 3.11.6.2.3
Återkalla begäran om UI: er).
Efter denna period och enligt artikel 13.3 inom två arbetsdagar efter mottagandet av begäran ska
ID-emittenten i denna specifika ordning: generera koderna, överföra koderna via routern till
primärförvaret hos den begärande tillverkaren eller importören och överför slutligen koderna
elektroniskt till den begärande tillverkaren eller importören.
Obs: Det skulle inte längre vara möjligt att avbryta begäran när UI: erna har genererats och skickats
till routern.

3.11.6.2.2 Detalj om begäran om UI: er för sammanlagda nivåer
Detaljerna för begäran för UI: er på aggregerad nivå erhålls genom att klicka på knappen Detaljer i
alternativkolumnen för den valda enheten på skärmen "[GUI-15-00-050] Lista över förfrågningar för
UI: er för aggregerad nivå". Skärmen "[GUI-15-00-052] Detalj om begäran för UI: s aggregerade nivå"
visar detaljerad information om begäran om utgivande av UI: er på aggregerad nivå.
På den här skärmen har du tillgång till dessa ytterligare funktioner:
» Ladda ner de genererade användargränssnitten till begäran - genom att klicka på knappen
Hämta
» Skapa en kopia av begäran - genom att klicka på knappen Skapa kopia
» Återkalla begäran - genom att klicka på knappen Återkalla
» Återgå till föregående sida - genom att klicka på knappen Tillbaka
Baserat på statusen på begäran kan användaren:
» återkalla begäran - begärandestatusen måste accepteras och tidsfristen för att återkalla
meddelandet får inte ha gått ut
» ladda ner genererade användargränssnitt eller - förfrågningsstatusen måste levereras
» skapa en kopia av begäran för UI: er på enhetsnivå - du kan skapa en kopia av begäran oavsett
status för begäran

Bild 102: Detalj av begäran om användargränssnitt för aggregerade nivåer
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3.11.6.2.3 Återkalla begäran om UI: er
Enligt artikel 9.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574:
5. Inom en arbetsdag får tillverkare och importörer avbryta en begäran som skickades i enlighet
med punkt 1 med hjälp av ett återkallningsmeddelande enligt ytterligare definition i punkt 5 i avsnitt 5
i kapitel II i bilaga II.
Du kan återkalla din begäran om användargränssnitt om det behövs genom applikationen genom
att klicka på Återkalla-knappen på skärmen “[GUI-15-00-050] Lista över förfrågningar för aggregerade
nivågränssnitt” eller på skärmen “[GUI-15-00-052 ] Detalj om begäran för användargränssnitt för
aggregerad nivå ”.
Två villkor måste vara uppfyllda för att återkalla begäran:
3. Återkallningsstatusen måste accepteras
4. Tiden för att återkalla meddelandet får inte ha gått
För att spara formuläret måste du klicka på knappen Återkalla på skärmen "[GUI-15-00-044]
Återkalla meddelande".

Bild 103: Återkall meddelande

När du har klickat på knappen Återkalla visas bekräftelsedialogrutan. Du måste klicka på knappen
Ja för att spara dina ändringar i systemet. Tillståndet för din begäran kommer att återkallas innan
leveransen av UI.

Bild 104: Dialogfönster för bekräftelse - återkallande av begäran för UI: er för sammanlagda nivåer

3.11.6.2.4 Kopia av begäran för UI: er för sammanlagda nivåer
För att göra det enklare för dig att skapa en ny begäran med identiska / liknande parametrar som
du skapade tidigare, erbjuder vi dig möjligheten att skapa en kopia av den tidigare skapade begäran.
Du kan göra detta i applikationen genom att klicka på Skapa kopieringsknapp på skärmen “[GUI15-00-050] Lista över förfrågningar för aggregerade nivågränssnitt” eller på skärmen ”[GUI-15-00-052]
Detalj av begäran för aggregerade användargränssnitt ”.
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När du klickar på knappen omdirigeras du till skärmen “[GUI-15-00-051] Begäran om aggregerade
UI: er”, men formuläret är redan fyllt med värden baserat på föregående begäran.

Bild 105: Begäran om användargränssnitt för aggregerad nivå

Du kan ändra värdena som du vill och skapa en ny begäran genom att klicka på Lägg till-knappen
precis som när du skapar en ny begäran. Den efterföljande behandlingen är densamma som för
nyskapade förfrågningar.

3.11.6.2.5 Ladda ner genererade
aggregerade användargränssnitt

användargränssnitt

för

begäran

om

Efter framgångsrik behandling av begäran om unika identifierare på aggregerad nivå - som
inkluderar generering av UI: er och deras skickning via router till förvaret, anses begäran vara
levererad.
När förfrågningsstatusen levereras kan du ladda ner de genererade användargränssnitten. För att
göra det klickar du bara på knappen Ladda ned på skärmen "[GUI-15-00-050] Lista över förfrågningar
för aggregerade nivå UI: er" eller på skärmen "[GUI-15-00-052] Detalj av begäran om aggregerad nivå
UI ”.
När du gör det visas ett popup-fönster på ditt operativsystem som ger dig möjligheten att spara de
genererade användargränssnitten på ditt dators filsystem.
På grund av 6MB-gränsen för alla meddelanden som ställts in av det sekundära lagret, är stora
volymer av koder uppdelade i mindre partier. Men alla partier som tillhör samma begäran laddas ner
som en ZIP-fil genom att klicka bara en gång på knappen Ladda ner.

3.11.7 LOOKUP-TABELL
Genom att välja detta alternativ i menyn öppnas skärmen “[GUI-15-00-250] Uppslagstabell”. På den
här skärmen kan du hitta detaljer om specifika produkter för vilka du beställde enhetsnivå-UI: er från
denna Id-utfärdare och som du angav i begäran om enhetsnivå-UI: er.
Varje gång du begär användargränssnitt på enhetsnivå för en ny produkt eller en ny kombination
av attribut för produkten läggs ny post till denna uppslagstabell.
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Du kan söka i produkterna med hjälp av produktkoden, som är en del av enhetsnivåanvändargränssnitten.

Bild 106: Uppslagstabell

För att söka i uppslagstabellen kan du helt enkelt fylla i produktkoden i fältet "Kod" i den övre delen
av skärmen och klicka på knappen Filter.
För att avbryta filtret och returnera hela listan med produkter klickar du bara på knappen Avbryt
filter.

3.11.8 UIS-LÄNDER
Avsnittet för sammanfattande räkningar för levererade användargränssnitt och användargränssnitt
som återkallas efter leverans är tillgängligt när du har klickat på objektet "Räkningar av
användargränssnitt" som finns i den vänstra vertikala menyn. När du har klickat på detta
menyalternativ ser du följande undermenyobjekt:
» Räknar UI: er på enhetsnivå
» Räkningar av UI: er för sammanlagda nivåer
Det kan hända att du bara ser en av dessa två undermenyobjekt eller till och med att du inte ser
något av dessa. Detta beror på dina applikationsroller och vilken typ av UI: er du begär från denna Idemittent - enhet eller aggregerad nivå.

3.11.8.1 Räkningar av UI: er på enhetsnivå
Skärmen du kommer att se när du har angett detta avsnitt är "[GUI-15-00-210] Räkningar av
enhetsnivå UI: er" där du kan se statistisk information om enhetsnivå UI: er som levererades till dig
eller som du återkallade efter leveransen.
Den här skärmen är helt anpassningsbar. I den nedre delen av skärmen finns en tabell med
sammanfattande räkningar för dina levererade användargränssnitt. Denna tabell har alltid en kolumn
med namnet “Sum”, där det sammanfattande antalet UI: er anges. Du kan välja alla andra kolumner
som du vill se i tabellen från mitten av skärmen där kryssrutorna är placerade.
Första gången du anger den här skärmen kommer dessa kolumner att visas i tabellen som
standard:
» Månadsvis - antal levererade användargränssnitt per månad
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» Kvartalsvis - räkning av levererade användargränssnitt per kvartal
» Årligen - antal levererade användargränssnitt per år
Om du vill lägga till eller ta bort några av kolumnerna måste du markera / avmarkera kryssrutan
med kolumnens namn och klicka på knappen Uppdatera. Tabellen uppdateras och kolumnerna
kommer att justeras. Om du har filtrerat bort några poster, efter att du klickat på uppdateringsknappen,
avbryts inte filtret, det förblir aktivt.
När kryssrutan är markerad kommer kolumnen att visas. När kryssrutan inte är markerad visas inte
kolumnen. Varje synlig kolumn fungerar som ett gruppvillkor.
Posterna som visas i tabellen med sammanfattande räkningar för användargränssnitt kan filtreras.
Du kan använda filtreringsalternativen i den övre delen av skärmen på panelen som heter "Filter".

Bild 107: Räkningar av UI-enheter på enhetsnivå

Genererad statistik kan exporteras i Excel-fil för vidare bearbetning med knappen Verktyg och
alternativet Export till Excel.

3.11.8.2 Räkningar av UI för aggregerad nivå
Skärmen du kommer att se efter att du har angett detta avsnitt är "[GUI-15-00-220] Räkningar av
aggregerade UI: er" där du kan se statistisk information om de aggregerade UI: er som levererades till
dig eller som du återkallade efter leveransen.
Den här skärmen är helt anpassningsbar. I den nedre delen av skärmen finns en tabell med
sammanfattande räkningar för dina levererade användargränssnitt. Denna tabell har alltid en kolumn
med namnet “Sum”, där det sammanfattande antalet UI: er anges. Du kan välja alla andra kolumner
som du vill se i tabellen från mitten av skärmen där kryssrutorna är placerade.
Första gången du anger den här skärmen kommer dessa kolumner att visas i tabellen som
standard:
» Månadsvis - antal levererade användargränssnitt per månad
Om du vill lägga till eller ta bort några av kolumnerna måste du markera / avmarkera kryssrutan
med kolumnens namn och klicka på knappen Uppdatera. Tabellen uppdateras och kolumnerna
kommer att justeras. Om du har filtrerat bort några poster, efter att du klickat på uppdateringsknappen,
avbryts inte filtret, det förblir aktivt.
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När kryssrutan är markerad kommer kolumnen att visas. När kryssrutan inte är markerad visas inte
kolumnen. Varje synlig kolumn fungerar som ett gruppvillkor.
Posterna som visas i tabellen med sammanfattande räkningar för användargränssnitt kan filtreras.
Du kan använda filtreringsalternativen i den övre delen av skärmen på panelen som heter "Filter".

Bild 108: Räkningar av UI: er för sammanlagda nivåer

Genererad statistik kan exporteras i Excel-fil för vidare bearbetning med knappen Verktyg och
alternativet Export till Excel.

3.11.9 VERIFIERING AV EKONOMISKA AKTÖRERS OCH ANLÄGGNINGS ID
Det här avsnittet av applikation är tillgängligt för alla applikationsroller vi har i systemet. Det tjänar
till att verifiera om ekonomisk operatör med givna identifierare finns i vårt Id Emittent-system.
Du kan gå in i detta avsnitt genom att klicka på den vänstra vertikala menyposten "Ekonomisk
operatör och verifiering av anläggnings-ID". Därefter visas skärmen “[GUI-15-00-070] Ekonomisk
operatör och verifiering av anläggnings-ID”.
När skärmen laddas under den första tiden är det bara den övre delen som innehåller fälten för att
ange sökkriterierna.

Bild 109: Övre delen av skärmen Verifiering av ekonomisk operatör och anläggnings-ID

För att söka i de ekonomiska operatörerna och anläggningarna som är registrerade i denna Idemittent måste du fylla i minst ett av följande fält:
»
»
»
»

moms
SKATT-nummer
EO ID
Anläggnings-ID
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Naturligtvis kan du fylla fler eller alla av dem. När du har fyllt i sökkriterierna måste du klicka på
knappen Sök. Om du fyller i mer än ett fält, bara om det finns en ekonomisk operatör, som passar alla
de givna sökkriterierna visas ett positivt resultat.
Det positiva resultatet består av två delar:
1. Identifierare för ekonomiska aktörer:
a. MOMS
b. Skattenummer
c. EO ID - ekonomisk operatörs-ID
2. Förteckning över den ekonomiska operatörens anläggningar
a. Anläggnings-ID
b. Anläggningsadress

Bild 110: Verifiering av ekonomisk operatör och facilitet-ID - positivt resultat

Det finns tre fall när du inte får detaljerad information om den ekonomiska operatören från systemet
och dessa är:
1. Om du anger MOMS- eller TAX-nummer för ekonomisk operatör som inte har EO-ID tilldelat av
denna ID-emittent visas följande informationsmeddelande i panelen "Sökresultat":
» Ekonomisk operatör har inte registrerat EOID utfärdat av denna Id Emittent.
2. Om du anger sådana sökkriterier som passar för mer än en registrerad ekonomisk operatör visas
följande informationsmeddelande i panelen "Sökresultat":
» Matade in kombinationsdräkter för mer än en registrerad ekonomisk operatör. Vänligen ange
en mer specifik kombination eller kontakta vårt supportteam.
3. Om du anger sådana sökkriterier som inte passar någon ekonomisk operatör som är registrerad
i denna Id-emittent visas följande informationsmeddelande i panelen "Sökresultat":
» Den angivna kombinationen passar inte någon av de registrerade ekonomiska operatörerna.
Prova att ange bara ett värde från kombinationen.
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3.11.10 BULKREGISTRERING
För att gå in i detta avsnitt av applikationen måste du klicka på menyposten "Bulkregistrering" i den
vänstra vertikala menyn. När du gör det visas skärmen “[GUI-15-00-090] Bulk registrering”. Funktionen
för bulkregistrering av detaljister, anläggningar och tillverkningsmaskiner gjordes för att göra det
enklare för dig att registrera ett stort antal retails / anläggningar / maskiner på en gång.
Du kan göra detta genom att importera en Excel-fil som innehåller de data som måste anges i
begäran om registrering av första butiker, anläggningar och maskiner.
Den första delen av skärmen tjänar till att importera excel-filen och den andra delen av skärmen
visar resultatet av importen (det betyder att importen behandlades korrekt eller om det fanns några
problem).

Bild 111: Importera en registreringsbegäran
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När du planerar att registrera en hel del butiker och deras eller dina egna anläggningar och
maskiner är det nödvändigt att behålla rätt ordning på de importerade filerna:
1. Först måste den ekonomiska aktören / detaljhandlaren registreras (import av REO)
2. Sedan måste de anläggningar som tillhör de ekonomiska aktörerna / retails registreras (import
av RFA)
3. Och slutligen kan tillverkningsmaskiner som placeras i anläggningarna registreras (import av
RMA-typ)
För att importera en registreringsbegäran är det nödvändigt att välja importtyp från listan i
rullgardinsmenyn i fältet ”Importtyp”.
» REO - Registrering av första butiker
» RFA - Registrering av anläggning
» RMA - Registrering av tillverkningsmaskin
Importprocessen är densamma för alla tre typer.

Bild 112: Välja importtyp

Om du väljer REO-typen av import, kommer kryssrutan "Jag har godkännande av operatören för
det första detaljhandlaren för dess registrering" att visas. Du måste kontrollera det för att bekräfta att
du har godkänt operatörerna av de första butikerna för att registrera dem.

Bild 113: Bulkregistrering - REO-importtyp
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När du har valt vilken typ av import du vill göra måste du bläddra i din dator efter den fyllda Excelfilen och importera den till systemet. Du kan göra det genom att klicka på knappen Välj fil.

Bild 114: Välj fil

Detta öppnar Windows Explorer-fönstret där du behöver hitta den excel-fil du vill importera.

Bild 115: Windows explorer-fönster - bläddra efter fil som ska importeras

När du hittat Excel-filen klickar du bara på den och sedan på knappen Öppna placerad i Windows
Explorer-fönstret.
När fil är vald visas knapparna Ändra och ta bort.

Bild 116: Bulkregistrering - Importera data från filfältet

Knappändring kan användas om du insåg att filen du valde inte är den du ville ha och du vill ändra
den. När du har klickat på den här knappen öppnas Windows Explorer-fönstret igen.
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Om du vill ta bort den aktuella valda filen klickar du bara på knappen Ta bort. I detta fall försvinner
namnet på den valda excel-filen och knappen Välj fil visas igen.
När fil valdes och du vill importera den till systemet för bearbetning, klicka på knappen Importera
och bearbeta registreringen. När du klickar på knappen visas ett bekräftelsedialogfönster.

Bild 117: Dialogfönster för bekräftelse - bulkregistrering

Du måste klicka på knappen Ja för att bekräfta importen av Excel-filen.
Efter att ha bekräftat uppladdningen i dialogfönstret laddas filen och visas i listan över poster på
skärmen, dess status är inställd på "Ny" och behandlingen startar.

Bild 118: Bulkregistrering - lista över importförfrågningar

När filen har bearbetats ändrar den statusen till
» "Bearbetad" om data i filen är korrekt och behandlades framgångsrikt eller
» “Fel” om filen innehöll ogiltig data och bearbetningen inte lyckades.
Om du vill se exakt den fil du laddade upp till han Id Emittent-system för bearbetning använder du
knappen Hämta den importerade filen som finns bredvid varje post.
För att kontrollera behandlingsresultaten finns det en knapp Ladda ner resultatfilen bredvid varje
post. När du har klickat på den här knappen öppnas en Excel-fil och i de två senaste kolumnerna
"Resultat_Status" och "Fel_Message" kan du se resultatet av behandlingen. För framgångsrika
bearbetade filer kommer resultatstatus att vara "PROCESSED".
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För filer som inte har behandlats framgångsrikt kommer resultatstatus att vara "ERROR" och fel
som finns i filen kommer att listas i kolumnen "Error_Message".

Bild 119: Nedladdat resultatfil - inte bearbetad fil

Observera att om filen inte behandlades korrekt avvisas hela filen och ingen av
registreringsbegäran importeras i systemet. Det kommer att vara nödvändigt att korrigera filen och
ladda upp den igen.

3.11.10.1 Förberedelse av REO-registreringsansökan
För bulkregistrering av första försäljningsställen är det inte möjligt att använda självgjord mall
eftersom ID Emittent-system sannolikt kommer att avvisa den. Det är nödvändigt att använda Excelfilmallen som tillhandahålls av supportteamet för ID-utfärdaren eller att ladda ner den från IDutgivarens informationsportal genom att klicka på knappen Dokument.

Bild 120: Informationsportal för ID-utfärdare - knappen Dokument

Välj för att ladda ner REO-fil från mallarna för Excel-uppladdningsregistrering:
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Registrering av första butiker
» Utformad för registrering av första butiker av en annan registrerad ekonomisk operatör. Sådan
registrering av tredje part ska vara föremål för godkännande av operatören för det första
detaljhandlaren

Bild 121: Informationsportal för Id-utfärdare - Dokumentavsnitt

Det är också nödvändigt att inte ändra formatet och strukturen för den nedladdade mallen på något
sätt (ingen radering av kolumner, flikar, ...).
Data för registrering av första detaljhandelsställen motsvarar de uppgifter som fyllts på skärmen
“[GUI-15-00-011] Registrering av ekonomisk operatör”, baserad på punkt 1.1 i kapitel II, avsnitt 1 i
genomförandeförordningen för kommissionen 2018/574.
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Fältet

Kommentarer

Prioriteter

Värdena
REO

Message_Type

Identifiering
meddelandetyp

av

M

Kod

Den interna koden för
bekräftelse
av
meddelandet

M

EO_Name1

Ekonomisk operatørs
registrerade namn

M

EO_Name2

Ekonomisk operatörs
alternativa
eller
förkortade namn

O

EO_Address_Na
me

Ekonomisk operatørs
adress - namn på
adressens adress

O

EO_Address_Stre
etOne

Ekonomisk operatørs
adress - gatodel av
adressen

M

EO_Address_Stre
etTwo

Ekonomisk operatørs
adress - andra delen av
gatans del av adressen

O

Ekonomisk operatörs
adress - stad

M

EO_Address_Post
Code

Ekonomisk operatørs
adress
postnummerinformation

O

EO_CountryReg

Den
ekonomiska
aktörens
registreringsland

M

EO_Email

Ekonomisk operatørs
e-postadress
som
används för att informera
om
registreringsprocessen,
inklusive
senare
ändringar och annan
nödvändig
korrespondens

M

VAT_R

Ange
status
momsregistrering

M

VAT_N

Ekonomisk operatörs
momsnummer

EO_Address_City

för

M, if VAT_R = 1
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TAX_N

Ekonomisk operatörs
skatteregistreringsnumm
er

M, if VAT_R = 0

EO_ExciseNumbe

Uppgift
om
den
ekonomiska aktören har
ett punktskatter som
utfärdats av den behöriga
myndigheten
för
identifiering av personer /
lokaler

M

EO_ExciseNumbe

Ekonomiska
operatörs punktskatter
som utfärdats av den
behöriga myndigheten
för
identifiering
av
personer / lokaler

OtherEOID_R

Indikation om den
ekonomiska operatören
har
tilldelats
en
identifierare av en annan
ID-emittent

r1

r2

M,
if
EO_ExciseNumber
1=1

M

0 – No
1 – Yes

OtherEOID_N

Koder för ekonomisk
M,
if
operatör som tilldelas av OtherEOID_R = 1
andra ID-emittenter

Reg_3RD

Uppgift
om
registreringen görs på
uppdrag
av
en
detaljhandelsoperatör
som inte är inblandad i
tobakshandeln

M

0 – No
1 – Yes

Reg_EOID

M, if Reg_3RD =
Identifierare av den
ekonomiska aktören som 1
agerar på uppdrag av en
detaljhandelsoperatör
som inte är inblandad i
tobakshandeln

EO_OtherID

Valfri identifierare för
den ekonomiska aktören

O

Observera att inget e-postmeddelande kommer att skickas för registreringsaktivering och skapande
av åtkomstkonto för varje enskilt butik som registrerats på detta sätt.
Tillgång till alla butiker som registrerats på detta sätt tilldelas automatiskt den EOadministratörsanvändare som importerade excel-filen.
Om det är nödvändigt för enskilda butiker att ha sina egna användare i systemet, kan EOadministratörsanvändare som importerade excel-filen och registrerade givna butiker skapa ytterligare
åtkomstkonton för dem via ID Emittent-applikation.
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3.11.10.2 Förberedelse av RFA-registreringsansökan
För bulkregistrering av anläggningar är det inte möjligt att använda självgjord mall eftersom ID
Emittent-system sannolikt kommer att avvisa den. Det är nödvändigt att använda Excel-filmallen som
tillhandahålls av ID-emitters supportteam eller att ladda ner den från ID-utfärdarinformationsportalen
genom att klicka på knappen Dokument.

Bild 122: Informationsportal för ID-utfärdare - knappen Dokument

Välj för att ladda ner RFA-fil från mallarna för Excel-uppladdningsregistrering:
Registrering av anläggningar
» Deignerad för tillverkare som har tillverkningsmaskiner
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Bild 123: Informationsportal för ID-utfärdare - Dokumentavsnitt

Det är också nödvändigt att inte ändra format och struktur för den nedladdade mallen på något sätt
(ingen radering av kolumner, flikar, ...)
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Uppgifter för registrering av första butiker motsvarar uppgifterna som fyllts på skärmen "[GUI-1500-021] Registrering av anläggning", baserad på punkt 1.4 i kapitel II, avsnitt 1 i
genomförandeförordning 2018/574:
Fält

Kommentarer

Prioriteter

Vedier
RFA

Message_Type

Identifiering
meddelandetyp

av

M

Koden

Den interna koden för
bekräftelse
av
meddelandet.

M

EO_ID

Ekonomisk operatörs
kod

M

EO_CODE

Den
ekonomiska
operatörens
bekräftelseskod
tillhandahålls som svar på
registreringen
av
ekonomisk operatör

M

F_Address_Nam

O

e

Anläggningens adress
- namnge adressen till
adressen

F_Address_Stree
tOne

Anläggningens adress
- gatadelen av adressen

M

F_Address_Stree
tTwo

Anläggningens adress
- andra delen av gatans
del av adressen

O

F_Address_City

Facility address - stad

M

F_Address_Post
Code

Facility-adress
postnummerinformation

O

F_Country

Facility land

M

F_Typ

Typ av anläggning

M

1
–
manufacturing site
with warehouse
2 – standalone
warehouse
3 – retail outlet
4 – other
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F_Type_Other

Beskrivning av annan
anläggning

M, if F_Type = 4

F_Status

Indikation om en del av
anläggningen har en
skattestatus
(lager)
status

M

Indikation
om
anläggningen har ett
punktskatter
som
utfärdats av den behöriga
myndigheten
för
identifiering av personer /
lokaler

M

F_ExciseNumber
1

F_ExciseNumber

Anläggningens
punktskatter
som
utfärdats av den behöriga
myndigheten
för
identifiering av personer /
lokaler

OtherFID_R

Indikation
om
anläggningen
har
tilldelats en identifierare
av en annan ID-emittent

2

OtherFID_N

Facilitetsidentifierings
koder tilldelade av andra
ID-emittenter

Reg_3RD

Indikation
om
registreringen görs på
uppdrag
av
en
detaljhandelsoperatör
som inte är inblandad i
tobakshandeln

Reg_EOID

Identifierare för den
ekonomiska operatören
som agerar på uppdrag
av
detaljhandelsoperatören
som inte är inblandad i
tobakshandeln

0 – No
1 – Yes

0 – No SEED
number
1
–
SEED
number exists

M,
if
F
ExciseNumber 1 =
1

M

0 – No
1
–
Yes
(possible only if
F_Type = 3)

M,
if
OtherFID_R = 1
M

0 – No
1
–
Yes
(possible only if
F_Type = 3)

M, if Reg_3RD
=1
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3.11.10.3 Förberedelse av RMA-registreringsansökan
För bulkregistrering av tillverkningsmaskiner är det inte möjligt att använda självgjord mall eftersom
ID Emittent-system sannolikt kommer att avvisa den. Det är nödvändigt att använda Excel-filmallen
som tillhandahålls av ID-emitters supportteam eller att ladda ner den från IDutfärdarinformationsportalen genom att klicka på knappen Dokument.

Bild 124: Informationsportal för ID-utfärdare - Dokument-knappen

Välj att ladda ner RMA-fil från mallarna för Excel-uppladdningsregistrering:
Registrering av tillverkningsmaskiner
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» Deignerad för ekonomiska operatörer eller första butiker med ett antal anläggningar /
varuautomater

Bild 125: Informationsportal för Id-utfärdare - Dokumentavsnitt

Det är också nödvändigt att inte ändra format och struktur för den nedladdade mallen på något sätt
(ingen radering av kolumner, flikar, ...)
Data för registrering av första butiker motsvarar uppgifterna som fyllts på skärmen "[GUI-15-00031] Registrering av tillverkningsmaskin", baserad på punkt 1.7 i kapitel II, avsnitt 1 i
genomförandeförordningen för kommission 2018/574:

Field
Message_
Type
EO_ID
EO_COD
E
F_ID
M_Produc
er

Comments

Pri
ority

Identification of message type

M

Economic operator identifier code

M

Economic operator's confirmation code provided in response
to the registration of economic operator

Va
lues
R
MA

M

Facility identifier code

M

Machine's producer

M
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M_Model
M_Numbe
r
M_Capaci
ty

Machine's model

M

Machine's serial number

M

Maximum capacity over 24-hour production cycle expressed
in unit packets

M

Bild 126: Bulkregistrering av maskiner genom import från Excel-fil
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3.11.11 LISTA FÖR ANVÄNDARE
Det här avsnittet av applikationen ägnas åt hantering av användare och deras konton. Den enda
applikationsrollen som har tillgång till den är en "ekonomisk operatörsadministratör". Han kan hantera
alla användarkonton för den ekonomiska operatören som han tillhör och alla butiker som den
ekonomiska operatören registrerade som en tredje part.
Du kan gå in i det här avsnittet genom att klicka på menyposten "Lista över användare" i den vänstra
vertikala menyn. Den första skärmen som visas efter att du klickat på det här menyalternativet är
"[GUI-15-00-100] Lista med användare" som visar alla användare som är registrerade i applikationen
som tillhör ekonomiska operatörer som du har behörighet att hantera.
Lista över användare kan filtreras med filtreringsalternativen i skärmens övre del. Dessutom kan
listan över användare sorteras efter valfri kolumn genom att klicka på kolumnhuvudet. Filtrering och
sortering finns i tabeller i hela applikationen.

Bild 127: Lista över användare

På den här skärmen har du ytterligare funktioner tillgängliga:
» Skapa ett nytt användarkonto - genom att klicka på knappen Lägg till användare
» Detaljerad information om användarkontot - genom att klicka på knappen Detaljer

3.11.11.1 Skapa nytt användarkonto
För att skapa ett nytt användarkonto måste du klicka på knappen Lägg till användare på skärmen
"[GUI-15-00-100] Lista över användare". Efter det kommer du att omdirigeras till skärmen "[GUI-1500-101] Registrering av användare".
Registrering av ny användare utförs genom att klicka på knappen Lägg till användare på skärmen
Lista över användare. Användaren måste fylla i alla nödvändiga uppgifter genom att skapa en
användare och lägga till behörighet för användaren att få åtkomst till en specifik ekonomisk operatör.
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Det är nödvändigt att fylla i alla obligatoriska fält (markerade med röd asterisk).

Bild 128: Registrering av användare

I den övre delen av skärmen fyller du den personliga informationen om användaren. Var försiktig
när du anger din e-postadress. Om användaren glömmer sitt lösenord är det viktigt att vi har rätt epostadress, annars kan han inte återställa sitt lösenord.
En e-postadress kan bara användas för att skapa ett användarkonto. Om du försöker använda den
e-postadress som vi redan har i systemet bundet till ett annat användarkonto tillåter inte systemet att
göra det.
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I mitten av skärmen skapas inloggningsuppgifter, så användaren måste fylla i alla tre obligatoriska
fält:
•

Login

•

Nytt lösenord

•

Bekräfta nytt lösenord

Var försiktig när du väljer inloggningen, för det här är också en av de saker som du eller användaren
inte kommer att kunna ändra i framtiden.
Lösenordet i fältet ”Nytt lösenord” måste innehålla minst 8 tecken. Den måste innehålla minst en
liten bokstav, en stor bokstav och ett nummer.
Innehållet i fältet "Bekräfta nytt lösenord" måste vara identiskt med fältet "Nytt lösenord".
Obs! Endast användaren själv borde kunna lösenordet till sitt konto. Även administratören borde
inte veta det. För att öka säkerheten rekommenderar vi dig det här: när du skapar ett nytt
användarkonto ställer du bara in användaren ett standardlösenord och berättar inte det för
användaren. På det sättet skulle användaren tvingas ändra den före sin första inloggning i
applikationen med hjälp av funktionaliteten i glömt lösenord. Då skulle han vara den enda personen
som kände till sitt eget lösenord.
Längst ner på skärmen ställs behörigheter för specifika organisationer in. Det betyder under vilka
ekonomiska aktörer den nya användaren kommer att kunna logga in på applikationen och vilka
applikationsroller som tilldelas användaren angående den ekonomiska aktören.
.

Bild 129: Lägg tillstånd till den ekonomiska operatören

När du har valt den ekonomiska operatören klickar du på knappen Lägg till behörighet till ekonomisk
operatör.
Ett nytt fält "Behörigheter" visas på skärmen med standarduppsättningen av applikationsroller.
Dessa applikationsroller kan tas bort genom att klicka på x-tecknet bredvid rollens namn. Andra roller
kan läggas till genom att klicka på fältet Behörigheter. När du gör det visas rullgardinslistan så att
rollen kan läggas till genom att helt enkelt klicka på den.

Bild 130: Lägg till applikationsroller till användaren

Obs: Varje ekonomisk operatör måste ha minst en användare som har applikationsrollen
"Ekonomisk opertatoradministratör".
När alla obligatoriska fält är fyllda klickar du på knappen Spara och bekräftelsedialogfönstret visas
för dig.
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Bild 131: Dialogfönster för bekräftelse - registrering av användare

Du måste klicka på knappen Ja för att bekräfta skapandet av det nya användarkontot. Därefter
omdirigeras du till skärmen "[GUI-15-00-100] Lista med användare" där du kan se den nya användaren
i den visade listan med användare.

3.11.11.2 Användardetalj
Användarens detalj erhålls genom att klicka på knappen Detaljer i alternativkolumnen för den valda
enheten på skärmen "[GUI-15-00-100] Lista över användare". Skärmen "[GUI-15-00-102]
Användarinformation" visar detaljerad information om användaren och hans konto. På den här
skärmen har du tillgång till dessa ytterligare funktioner:
•
•
•

Ändra användarens lösenord - genom att klicka på knappen Ändra lösenord
Deaktivering av användaren - genom att klicka på knappen Deaktivera
Ändring av information om användarkontot - genom att klicka på knappen Ändra

Den andra panelen heter Behörigheter för organisation som är utformad för att bläddra och hantera
användarbehörigheter och applikationsroller. Här kan du hitta en lista över organisationer (som representerar
de ekonomiska aktörerna) som användaren har behörighet att komma åt tillsammans med applikationsroller
(dvs. behörigheter) för varje organisation. På den här panelen har du tillgång till dessa ytterligare funktioner:
• Lägg till behörigheter för organisation för vilka användaren hittills inte har behörighet - genom att
klicka på knappen Lägg till behörigheter för organisation
• Ändra redan befintliga behörigheter för organisation - genom att klicka på knappen Ändra
I den nedre delen av skärmen finns bakåtknappen:
• Återgå till föregående sida - genom att klicka på knappen Tillbaka
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Bild 132: Användardetalj

3.11.11.3 Ändring av användarkontot
För att ändra information om användarkontot klickar du på knappen Ändra på skärmen "[GUI-1500-102] Användarinformation". Efter det kommer du att omdirigeras till skärmen “[GUI-15-00-103]
Ändra användare”. Den enda information som får ändras är:
•

Titel

•

Namn

•
•

Efternamn
E-postadress
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Bild 133: Ändra användare
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För att spara den ändrade informationen om användarkontot klickar du på knappen Ändra. Därefter
visas fönstret för bekräftelse.

Bild 134: Dialogfönster för bekräftelse - ändra användare

Du måste klicka på knappen Ja för att bekräfta ändringen av användarkontot. Därefter omdirigeras
du till skärmen "[GUI-15-00-102] Användarinformation" där du kan se förändringarna.

3.11.11.4 Ändra användarlösenord
Behörigheten att ändra lösenord för andra användare har bara användaren med applikationsrollen
"Ekonomisk operatörsadministratör" samt till alla funktioner i detta avsnitt. Du bör använda den här
funktionen på ett klokt sätt och bara när det är absolut nödvändigt.
För att ändra det andra användarlösenordet klickar du på knappen Ändra lösenord placerat på
skärmen "[GUI-15-00-102] Användarinformation". Efter det kommer du att omdirigeras till skärmen
“[GUI-15-00-104] Ändra användarlösenord”. Endast fält som är aktiva på den här skärmen är:
•
•

Nytt lösenord
Bekräfta det nya lösenordet
Innehållet i fältet "Bekräfta nytt lösenord" måste vara identiskt med fältet "Nytt lösenord".

Lösenordet i fältet "Lösenord" måste vara minst 8 tecken långt. Det måste innehålla minst en liten
bokstav, en stor bokstav och ett nummer.
Obs: Endast användaren själv ska känna till lösenordet till sitt konto. Även administratören bör inte
veta det. För att öka säkerheten rekommenderar vi dig detta: när du ändrar ett användarlösenord, ställ
bara in den här användaren något standardlösenord och berätta inte det för användaren. På så sätt
tvingas användaren att ändra det innan hans nästa inloggning i applikationen med hjälp av
funktionaliteten för glömt lösenord. Då skulle han vara den enda personen som känner till sitt eget
lösenord.
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Bild 135: Ändra användarlösenord
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När alla obligatoriska fält är fyllda, klicka på knappen Ändra lösenord och bekräftelsedialogrutan
visas för dig.

Bild 136: Dialogfönster för bekräftelse - ändra användarlösenord

Du måste klicka på knappen Ja för att bekräfta ändring av användarlösenord. Om värdena för det
nya lösenordet som anges i båda fälten stämmer överens och uppfyller alla säkerhetskriterier, körs
lösenordsändring och du omdirigeras till skärmen "[GUI-15-00-102] Användarinformation".

3.11.11.5 Tillägg av behörigheter för organisation

Denna funktionalitet bör användas när du vill lägga till behörigheter till användaren för ny organisation. Det
betyder för organisation, för vilken han hittills inte hade behörighet. När du gör det får användaren behörighet
att logga in på applikationen under organisationen (ekonomisk aktör) med de applikationsroller (behörigheter)
som du tilldelade användaren.
För att lägga till behörigheter för ny organisation, klicka på knappen Lägg till premier för organisation på
skärmen "[GUI-15-00-102] Användardetaljer" på panelen "Behörigheter för organisation". Därefter
omdirigeras du till skärmen "[GUI-15-00-111] Lägg till behörigheter för organisation".

Bild 137: Lägg till behörigheter för organisation
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Här måste du först välja den organisation (ekonomisk aktör) som du vill lägga till behörighet och behörighet
för. För att göra det klickar du i kombinationsfältet med etiketten ”Ekonomisk operatör” så ser du listan över
möjliga ekonomiska aktörer. Börja skriva namnet på den ekonomiska aktören för att filtrera listan. Om den
ekonomiska aktören du söker inte finns på listan har användaren troligen redan beviljats behörigheter för den
ekonomiska aktören. För att ändra eller lägga till ytterligare behörigheter för den specifika ekonomiska
aktören måste du använda funktionaliteten för att ändra behörigheterna för organisationen - knappen "Ändra"
på skärmen GUI-15-00-102 Användardetaljer, panelen "Behörigheter för organisation".
När du har valt den ekonomiska aktören från listan klickar du på knappen Lägg till behörighet till ekonomisk
aktör. Ett nytt fält "Behörigheter" kommer att visas på skärmen med standarduppsättningen av
applikationsroller. Dessa applikationsroller kan ändras enligt beskrivningen i kapitel 3.11.11.1 Skapande av
nytt användarkonto (Bild 130).
När alla obligatoriska fält är fyllda klickar du på knappen Spara behörigheter så visas dialogfönstret för
bekräftelse.

Bild 138: Fönstret för bekräftelsedialog - lägg till behörigheter för organisationen

Du måste klicka på knappen Ja för att bekräfta tillägget av behörigheter för organisationen. Om
behörigheterna fylls i korrekt sparas de och du omdirigeras till skärmen ”[GUI-15-00-102] Användardetaljer”.
Observera att ändringarna kommer att gälla efter nästa inloggning av användaren till applikationen.

3.11.11.6 Ändring av befintliga behörigheter för organisation
Denna funktionalitet bör användas när du vill ändra eller ta bort redan befintlig behörighet och behörighet för
organisation (ekonomisk aktör).
För att ändra befintliga behörigheter för organisation, klicka på knappen Ändra på skärmen "[GUI-15-00-102]
Användardetaljer" på panelen "Behörigheter för organisation" i alternativkolumnen. Därefter omdirigeras du
till skärmen ”[GUI-15-00-113] Ändring av behörighet för organisation”.
På den här skärmen kan du:
•
•
•

Ta bort befintliga applikationsroller genom att klicka på x-tecknet bredvid namnet på rollen
Lägg till nya applikationsroller från listrutan som visas genom att klicka på behörighetsfältet
Ta bort hela auktorisationen till ekonomisk aktör genom att klicka på knappen Ta bort auktorisation
till ekonomisk aktör.

Det är möjligt att ta bort administratörstillstånd för ekonomisk operatör eller hela tillståndet till ekonomisk
operatör, endast om det finns en annan användare med administratörstillstånd för den ekonomiska
operatören. Det är inte möjligt att ha ekonomisk aktör som inte har minst en användare med
administratörsbehörighet.
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Det betyder att till exempel om du är en tillverkare eller grossist som har registrerat ett första försäljningsställe
som tredje part och du inte längre vill hantera deras registrering i Id Issuer-systemet måste du först skapa
dem en ny användare med applikationsrollen ”Ekonomisk operatörsadministratör” och sedan kan du ta bort
din behörighet till den ekonomiska aktören (först försäljningsstelle).
När du klickar på knappen Ta bort auktorisation till ekonomisk aktör visas fönstret för bekräftelsedialog.

Bild 139: Fönster för konformationsdialog - borttagande av tillstånd till ekonomisk aktör

Du måste klicka på knappen Ja för att bekräfta att tillståndet till ekonomisk aktör har tagits bort. Än du
omdirigeras till skärmen "[GUI-15-00-102] Användardetaljer".
Om du bara vill ändra behörigheterna (lägga till eller ta bort någon applikationsroll) för den ekonomiska
aktören kan du göra det i fältet "Behörigheter" som beskrivs i kapitel 3.11.11.1 Skapande av nytt
användarkonto (Bild 130).
När alla ändringar är klara, klicka på knappen Spara ändringar och bekräftelsedialogfönstret visas för dig.

Bild 140: Fönster för bekräftelsedialog - ändring av behörigheter för organisation

Du måste klicka på knappen Ja för att bekräfta ändringarna av behörigheter för organisationen. Om
behörigheterna fylls i korrekt sparas de och du omdirigeras till skärmen ”[GUI-15-00-102] Användardetaljer”.
Observera att alla ändringar som görs på den här skärmen kommer att gälla efter nästa inloggning av
användaren till applikationen.

3.11.12 UTLOGGNING
Du kan logga ut från applikationen genom att klicka på menyposten Logga ut i den vänstra vertikala
menyn eller genom att välja Logga ut genom att klicka på användarnamnet i övre högra hörnet på
skärmen.
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4 HANDOVER AV REGISTRATIONSDATA TILL ANDRA IDUTGIVARE
Vi vill förklara för dig i det här kapitlet, vad som händer om du använde våra tjänster för registrering
och begär en unik identifierare som en substitiv ID-emittent när din behöriga ID-emittent var tillfällig
frånvarande och sedan blev redo att tillhandahålla sina tjänster.
Enligt artikel 4.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574:
5. Vid tillfällig frånvaro av den behöriga ID-emittenten kan kommissionen bemyndiga ekonomiska
aktörer att använda tjänsterna hos en annan ID-emittent som har utsetts i enlighet med artikel 3.
I fall som detta när vi ersätter Id Emittent med någon annan Id Emittent, som börjar tillhandahålla
sina tjänster, följer proceduren följande:
1. Id-emittenten skickar ett meddelande om att den är redo att tillhandahålla sina tjänster och den
begär registreringsdata för alla ekonomiska operatörer, anläggningar och tillverkningsmaskiner för
vilka den är en behörig Id-emittent.
2. Vi skickar alla begärda uppgifter i det begärda formatet till den nya behöriga ID-emittenten.
3. Sedan skickar vi informationen till sekundärförvaret, att vi inte längre är ägaren till
registreringsdata och även informationen som är den nya ägaren till dessa registreringsdata.
4. Från det ögonblicket kommer du som ekonomisk operatör inte längre att kunna ändra eller
korrigera dina registreringsdata i vårt Id Emittent-system. Du kommer fortfarande att kunna logga in
på applikationen men alla registreringsdata kommer att vara skrivskyddade för dig. Du kan fortfarande
kunna begära de unika identifierarna men vara försiktig när du gör det. Gör det bara i fall du är helt
säker på att du behöver de unika identifierarna från vår Id-emittent och inte från din nya behöriga IDemittent. Det betyder bara när du planerar att placera dina tobaksvaror på den irländska, finska eller
svenska marknaden.
För att informera dig om att din registrering inte längre administreras av vår Id-emittent rätt i
applikationen kommer det att finnas följande informationsmeddelande längst upp på detaljskärmarna
med dina registreringsdata:
» [GUI-15-00-012] Detalj av ekonomisk operatör: ”Registreringen av denna ekonomiska operatör
administreras inte längre av denna Id-emittent. Därför är det inte möjligt att korrigera eller ändra
registreringsdata i detta system längre. ”
» [GUI-15-00-022] Detalj av anläggningen: ”Registreringen av denna anläggning administreras inte
längre av denna Id-emittent. Därför är det inte möjligt att korrigera eller ändra registreringsdata
i detta system längre. ”
» [GUI-15-00-032] Detalj av information om tillverkningsmaskinen: ”Registreringen av denna
tillverkningsmaskin administreras inte längre av denna ID-utfärdare. Därför är det inte möjligt
att korrigera eller ändra registreringsdata i detta system längre. ”
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