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1. Johdanto
Määrittämällä ensin tietojen toimitusta koskevan yhdenmukaistetun muodon, jota maahantuojat
ja jatkokäyttäjät soveltavat toimittaessaan tietoja nimetyille elimille markkinoille saattamistaan
vaarallisista seoksista, on nyt myös otettu käyttöön yksilöidyn koostumustunnisteen (UFI)
käsite. Kyseisellä tunnisteella markkinoille saatettu tuote voidaan liittää yksiselitteisesti potilaiden
hoitamista varten saatavilla oleviin tietoihin.
Yksilöidylle koostumustunnisteelle on määritetty muoto, ja lisäksi on kehitetty ohjelmistosovellus,
jolla teollisuuden toimijat voivat luoda UFI-tunnisteita.
Tässä käyttäjän oppaassa annetaan tietoa ja neuvoja UFI-tunnisteiden luomiseen tarkoitetun
sovelluksen seuraavista ominaisuuksista:
•

Sovelluksen käynnistäminen ja kielen valinta.

•

UFI-tunnisteiden luominen yksitellen tai useiden tunnisteiden luominen samalla kerralla.

•

UFI-tunnisteiden vahvistaminen

•

Avainkoodin hankinta yrityksille, jotka haluavat kehittää paikallisen tason
UFI-sovelluksen tai käyttää sellaista

UFI-tunnisteiden luomiseen tarkoitettu sovellus on verkkosovellus, joka toimii selaimessa. Se ei
tallenna luotuja UFI-tunnisteita. Se ei myöskään tallenna mitään tietoja sovelluksen käytöstä. Tämä
tarkoittaa, että sinun on tallennettava luotu UFI-tunniste tai useampia tunnisteita koskevan
pyynnön tulokset itse.
Tekniset tiedot selainvaatimuksista ja -asetuksista, JavaScriptistä, evästeiden käytöstä ja
tiedostomuodosta saa liitteistä.
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2. UFI-tunnisteiden luominen
2.1 Sovelluksen käynnistäminen ja kielen valinta
Käynnistä sovellus kirjoittamalla osoite https://ufi.echa.europa.eu/#/create
verkkoselaimeesi.
Sovelluksen pääsivu on jaettu kolmeen seuraavaan välilehteen, joista kukin liittyy
työkalun toimintoon:
•
•
•

Luo UFI: tämä välilehti avautuu, kun sovellus käynnistetään.
Vahvista UFI.
Hanki avainkoodi.

Voit siirtyä vapaasti välilehdestä toiseen napsauttamalla välilehden otsikkoa.
Toiseen välilehteen siirtyminen ei muuta eikä poista tietojasi.
Sovellus on saatavilla kaikilla Euroopan yhteisön
virallisilla kielillä. Oletuskielenä on englanti.
Voit vaihtaa sovelluksen kielen valitsemalla
haluamasi kielen oikeassa yläkulmassa olevasta
valikosta.
Sovellus avautuu välittömästi uudelleen valitulla
kielellä.
Jos selaimesi sallii evästeiden käytön (katso liite
Error! Reference source not found.), sovellus
muistaa valitun kielen. Kun avaat sovelluksen
uudelleen, se avautuu kielellä, joka oli valittuna
ennen sen sulkemista.

2.2 Luo yksi UFI-tunniste
Kuten kuvasta 2-1 käy ilmi, yhden UFIn luominen on yksinkertainen prosessi, johon sisältyy
neljä vaihetta. 1. Syötä ALV-tunniste; 2. Syötä koostumusnumero; 3. Napsauta painiketta Luo;
4. Kopioi UFI-tunnisteesi

Kuva 2-1: UFIn luominen, kun yritykselläsi on ALV-tunniste
Jos yritykselläsi ei ole tai se on päättänyt olla käyttämättä ALV-tunnistetta, seuraa jäljempänä
kohdassa 2.4 annettuja ohjeita.
ALV-tunnisteeseen liittyviä vinkkejä:
•

Jos olet käyttänyt sovellusta aiemmin samalla tietokoneella ja sallinut
evästeiden käytön (katso liite Error! Reference source not found.),
viimeksi valittu maa on oletusvalintana, kun avaat sovelluksen uudelleen.

•

Voit kopioida ja liittää tai syöttää ALV-tunnisteen, joka sisältää pisteitä tai
väliviivoja erottimina, joita käytetään yleisesti ALV-tunnisteiden
tekstimuodossa tai painetussa muodossa (esimerkiksi 0429.117.706). Nämä
merkit ohitetaan UFI-tunnisteen laskennassa.

•

Myöskään tyhjiä välejä ei oteta huomioon.

•

Jos ALV-tunnisteeseen sisältyy kirjaimia, sekä suuret että pienet kirjaimet
hyväksytään. Esimerkiksi 123456789B12 ja 123456789b12 katsotaan
samaksi Alankomaiden ALV-tunnisteeksi.

•

Sovellus auttaa ALV-tunnisteen oikean muodon syöttämisessä näyttämällä
maakohtaisen ohjetekstin kentän vieressä. Kun pidät osoitinta
esimerkkitekstin kohdalla, tulee näkyviin työkaluvinkki tunnisteen muodosta.
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Koostumusnumeroon liittyviä vinkkejä:
•

Koostumusnumeron on oltava kokonaisluku väliltä 0–268 435 455.

•

Mahdolliset pisteet katsotaan tuhatlukujen erottimiksi, eikä niitä
oteta huomioon syötteessä. Esimerkiksi 1.267 ja 1267 katsotaan
samaksi koostumusnumeroksi.

•

Myöskään tyhjiä välejä ei oteta huomioon.

UFI-tunnisteeseen liittyviä vinkkejä: Luotu UFI-tunniste voidaan kopioida
leikepöydälle napsauttamalla kentän oikealla puolella olevaa kuvaketta. Näin
kentän arvo voidaan liittää helposti toiseen sovellukseen.
Safari ei tue tätä toimintoa täysin, sillä siinä toiminto valitsee UFI-tunnisteen mutta
ei kopioi sitä leikepöydälle. Käyttäjän on kopioitava UFI-tunniste itse.

Varoitus: Jos muutat minkä tahansa kentän arvoa, sovellus poistaa UFI-tunnisteen. Huolehdi,
että kopioit tunnisteen ennen muutosten tekemistä. Voit aina luoda UFI-tunnisteen
uudelleen, ja käyttämällä samaa ALV-tunnisteen ja koostumusnumeron yhdistelmää saat
tulokseksi saman UFI-tunnisteen.

2.3 Luo useita UFI-tunnisteita
Jos samalle yritykselle on luotava useita UFI-tunnisteita, on suositeltavaa käyttää
joukkotoimintoa sen sijaan, että luot tunnisteet manuaalisesti yksi kerrallaan. Joukkotoimintoa
käytettäessä sovellukseen syötetään useita koostumusnumeroita, ja sovellus antaa tulokseksi
vastaavat UFI-tunnisteet yhdellä toiminnolla. Koostumusnumerot voidaan syöttää kahdella
tavalla:
• Jos koostumusnumerot ovat peräkkäisiä, voit syöttää ne helposti sovellukseen
määrittämällä ensimmäisen koostumusnumeron arvon ja haluamasi UFI-tunnisteiden
lukumäärän. Tämä esitetään alla kuvassa 2-2.
• Jos koostumusnumerot eivät ole peräkkäisiä, ne on syötettävä sovellukseen CSV- tai
tekstitiedostossa. Tämä esitetään kuvassa 2-3.
Huomioi, että voit luoda useampia tunnisteita koskevalla pyynnöllä enintään 10 000 UFItunnistetta kerralla.

2.3.1 Luo useita UFI-tunnisteita peräkkäisistä koostumusnumeroista
1.Syötä ALV-tunniste, 2. Valitse useiden UFI-tunnisteiden luominen, 3a. Syötä koostumustiedot
Ensimmäinen koostumusnumero, 3b. Syötä koostumustiedot Miten monta UFI-tunnistetta aiotaan
luoda, 4. Napsauta painiketta ”Luo” ja tallenna tulokset

Kuva 2.2: Luo useita UFI-tunnisteita peräkkäisistä koostumusnumeroista
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Varoitus: Sovellus käyttää selainta tiedoston saamiseksi, ja se toimii eri tavoin
selainasetuksistasi riippuen. Katso lisätietoja liitteestä Error! Reference source not found.
'Error! Reference source not found.'.
Safari (Mac OS -käyttöjärjestelmä) ei tue tätä toimintoa).

Valintaikkuna avautuu, ja sovellus ehdottaa tuotetulle tiedostolle tiedostonimeä muodossa
“UFI_<ALV-tunniste>_<PVM_VVVVKKPP>_<AIKA_TTMMSS>.csv”
tai
“UFI_<PVM_VVVVKKPP>_<AIKA_TTMMSS>.CSv”
annettujen ALV-tietojen mukaan. Tiedostonimeksi voi siis tulla esimerkiksi
"UFI_BE0429117706_20160607_174706.csv".
Varoitus: Käyttäjä vastaa saadun tiedoston tallentamisesta ja asianmukaisesta nimeämisestä
mahdollisesti sovelluksen ehdottamasta nimestä poikkeavalla nimellä.
Vinkki: CSV-tiedoston tuominen Exceliin.
Tietokoneesi alueasetuksista riippuen CSV-tiedosto ei välttämättä näy Excelissä
oikein kahden sarakkeen taulukkona. Tällaisessa tapauksessa katso ohjeet CSVtiedostojen tuomisesta Exceliin liitteestä Error! Reference source not found. ‘Error!
Reference source not found.’ (CSV-tiedoston tuominen Exceliin).

2.3.2 Luo useita UFI-tunnisteita muista kuin peräkkäisistä koostumusnumeroista
Useiden UFI-tunnisteiden luomiseksi muista kuin peräkkäisistä koostumusnumeroista on ensin
laadittava teksti- tai CSV-tiedosto, jossa koostumusnumerot on annettu yhdessä sarakkeessa,
ja tämän jälkeen on seurattava kuvassa 2-3 kuvattuja vaiheita.
Tiedostolle on annettu ainoastaan seuraavat rajoitteet:
•

Koostumusnumeroita voidaan antaa yksi kullakin rivillä.

•

Tiedostossa saa olla enintään 10 000 riviä.

•

Tiedostossa ei saa olla tyhjiä rivejä.

Jos tiedostoa ei ole luotu ohjelmalla, voit luoda sen manuaalisesti Excelillä tai millä tahansa

tekstinkäsittelyohjelmalla (esimerkiksi Notepad tai Notepad++) koostumusnumeroiden
syöttämiseksi (yksi numero riviä kohti) ja tallentaa tiedot tekstitiedostoon. Lisätietoja tiedoston
tallentamisesta on saatavilla liitteestä A.4,”Koostumusnumerot sisältävän tiedoston luominen”.
1. Syötä ALV-tunniste, 2. Valitse useiden UFI-tunnisteiden Luominen, 3. Avaa syötetiedosto Yksi
koostumusnumero kullekin riville, 4. Napsauta painiketta Luo ja tallenna tulokset

Kuva 2-3: Luo useita UFI-tunnisteita muista kuin peräkkäisistä koostumusnumeroista
Vaiheessa 3 sinun on valittava tiedostosi. Huomaa, että selausvalikossa tiedostomuodoksi on
määritetty CSV (katso kuvassa 2-4 oleva punainen suorakulmio). Jos tiedostollasi ei ole .csvpäätettä, valitse ”Kaikki tiedostot” tiedoston hakemiseksi.
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Kuva 2-4: Valitse koostumusnumerot sisältävä CSV-tiedosto
Jos lataamaasi tiedostoa ei ole muotoiltu oikein, sovellus näyttää virheilmoituksen. Virhe voi
johtua seuraavista syistä:
•

Tiedosto ei ole yhdestä sarakkeesta koostuva teksti- tai CSV-tiedosto, tai siinä on
tyhjiä rivejä.

•

Tiedosto ei ole tekstitiedosto.

•

Tiedostossa on vähintään yksi kelpaamaton koostumusnumero. Sovellus ei yritä luoda
UFI-tunnisteita tiedostossa mahdollisesti oleville kelvollisille koostumusnumeroille.

2.4 UFI-tunnisteen luominen, kun yritykselläsi ei ole tai se on
päättänyt olla käyttämättä ALV-tunnistetta
Jos yritykselläsi ei ole tai se on päättänyt olla käyttämättä ALV-tunnistetta, voit luoda UFItunnisteen seuraamalla kuvassa 2-5 kuvattuja vaiheita. Tämä lähestymistapa pätee myös
kohdassa 2.3 kuvattuun usean UFI-tunnisteen luomiseen.
1. Ei syötetä ALV-tunnistetta, 2. Syötä koostumusnumero, 3. Napsauta painiketta Luo, 4. Kopioi
UFI-tunnisteesi

Kuva 2-5: UFI-tunnisteen luominen, kun yritykselläsi ei ole tai se on päättänyt olla
käyttämättä ALV-tunnistetta
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3. UFI-tunnisteen vahvistaminen
Jos haluat vahvistaa UFI-tunnusteen, seuraa kuvassa 3-1 kuvattuja vaiheita.
1. Syötä UFI-tunniste, 2. Napsauta painiketta Luo

Kuva 3-1: UFI-tunnisteen validointi

Jos vahvistamasi UFI-tunniste ei kelpaa, virheet ilmoitetaan seuraavassa järjestyksessä:

•

UFI-tunnisteen pituus: Tämä UFI ei ole kelvollinen: Se ei ole asianmukaisessa muodossa,
esim. 3000-A0PG-V004-2074).

•

UFI-tunnisteen merkit: UFI-tunnisteessa ei saa olla seuraavia merkkejä: L, I, O, B ja Z.

•

Tarkistussumma: UFI-tunnisteen tarkistussumman on oltava kelvollinen. (Käyttäjä ei
voi tarkistaa tätä itse, vaan se tarkistetaan sovelluksessa sisäisesti.) Jos
tarkistussumma ei kelpaa, vähintään yksi UFI-tunnisteen merkeistä ei ole kelvollinen.

Vaikka UFI-tunnisteen pituus, merkit ja tarkistussumma olisivat kelvollisia, UFI-tunniste
voidaan silti hylätä seuraavista syistä1:

1

•

ALV-maahan liittyvien tietojen koodaus.

•

Versionumeron koodaus.

Väärän UFI-tunnisteen luominen voi johtua ainoastaan UFI-tunnisteen luomisalgoritmin virheellisestä toteutuksesta.

4. Yrityksen avainkoodin hankkiminen
Avainkoodin hankkiminen käytettäväksi paikallisen tason UFI-tunnisteiden sovelluksessa
tehdään noudattamalla kuvassa 4-1. kuvattuja vaiheita.
1. Ei syötetä ALV-tunnistetta, 2. Napauta painiketta “Hanki avainkoodi”
Varoitus: Tämä toiminto on ainoastaan niitä yrityksiä varten, jotka ovat kehittäneet
oman ohjelmistosovelluksen UFI-tunnisteiden luomiseksi ja joilla ei ole tai jotka
ovat päättäneet olla käyttämättä ALV-tunnistetta UFI-tunnisteen luomiseen.
Vinkki: Lisätietoja paikallisen tason UFI-tunnisteiden kehittämisestä
on saatavilla kehittäjän käsikirjassa ECHAn myrkytystietokeskusten verkkosivustolla.

Kuva 4-1: Avainkoodin hankkiminen

Vinkkejä: Luotu avain voidaan kopioida leikepöydälle napsauttamalla kentän
oikealla puolella olevaa kuvaketta. Näin kentän arvo voidaan liittää helposti
toiseen sovellukseen.
Safari ei tue tätä toimintoa täysin, sillä siinä toiminto valitsee avainkoodin mutta ei
kopioi sitä leikepöydälle. Käyttäjän on kopioitava UFI-tunniste itse.
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Liite 1. Selainvaatimukset, JavaScript ja evästeiden käyttö
Sovelluksen käyttäminen edellyttää viimeaikaista selainta, jossa JavaScript on
sallittu.
Selaimeen sovelletaan seuraavia vähimmäisvaatimuksia:
Internet Explorer 10+
Mozilla Firefox 41+
Google Chrome 42+
Lisäksi sovelluksen on testattu toimivan seuraavien selainten kanssa. Mikäli sovellus toimii
näissä selaimissa eri tavalla, siitä on tarvittaessa ilmoitettu tekstissä.
Edge (Internet Explorerin korvaava selain Windows 10 -käyttöjärjestelmässä)
Safari Apple-tietokoneissa

Jos et ole varma, onko JavaScript sallittu selaimessasi, käy osoitteessa
http://activateiavascript.org/en. Kyseinen sivu tarkistaa selainasetuksesi ja ilmoittaa, onko
JavaScript aktivoitu vai ei.

Kuva A-1: Mene kotisivun välilehteen käyttääksesi liitteen otsikkoa numero 1 tekstissä,
jonka haluat tässä näkyvän JavaScriptin tarkistus
Jos JavaScriptiä ei ole sallittu, voit aktivoida sen noudattamalla edellä mainitulla
verkkosivulla annettuja ohjeita. Yleensä JavaScriptin voi sallia vain tiettyjä verkkosivuja
varten. On siis mahdollista sallia JavaScript ainoastaan tätä sovellusta varten ja muutoin
pitää se estettynä organisaation käytännön mukaisesti.

Kuva A-2: Mene kotisivun välilehteen käyttääksesi liitteen otsikkoa numero 1 tekstissä,
jonka haluat tässä näkyvän Viesti evästeiden hyväksymistä varten
Sovellus käyttää selaimen evästeitä valitun kielen ja ALV-tunnisteiden tallentamiseksi. Kun
käynnistät sovelluksen ensimmäistä kertaa, evästeistä ilmoitetaan sivun alalaidassa
näkyvässä viestissä (kuvassa A-2).
Linkki ”miten käytämme evästeitä” johtaa ECHAn oikeudellista huomautusta koskevan
verkkosivun evästeitä koskevaan kohtaan2 valitulla kielellä.

Englanninkielinen versio on saatavilla osoitteesta

2

http://www.echa.europa.eu/en/legal-notice#cookies.

Napsauta painiketta Sulje viestin piilottamiseksi. Viestiä ei näytetä uudelleen3.
Jos päätät olla sallimatta evästeiden tallentamista tietokoneellesi, sovellus toimii edelleen,
mutta et voi hyödyntää joitakin sen ominaisuuksista: valitsemasi kieli ja ALV-maa eivät ole
valittuina, kun avaat sovelluksen.
Seuraavassa taulukossa luetellaan evästeet, joita sovellus käyttää valitun kielen ja ALVtunnisteiden muistamiseksi.
Taulukko 1-1: Sovelluksen evästeet
Evästeen nimi
currentLanguage

recently_used_country

recently_used_vats

3

Evästeen sisältö
Viimeksi valitun kielen ISO-koodi.
Sen arvo luetaan käyttäjän kielen valitsemiseksi,
kun sovellus käynnistetään.
Viimeksi valitun maan ISO-koodi.
Sen arvo luetaan ALV-tunnuksen maakohtaisen
osan määrittämiseksi, kun sovellus
käynnistetään.
Viiden viimeisen ALV-tunnuksen arvot. Arvoa
käytetään ALV-tunnuksen syöttämisen
helpottamiseksi ennakoivan tekstinsyötön
avulla.

Esimerkkisisältö
de

BE

0123456789::7C123456789::
0856891011::0236919256::1
2522::

Jos käytät sovellusta samalla selaimella ja samalla tietokoneella etkä ole poistanut suostumusta evästeisiin.
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Liite 2. Selaimen tallennusasetukset

Koska sovellus käyttää selainta tiedostojen tallentamiseksi, se toimii eri tavoin
selainasetuksistasi riippuen.
Jos erityisiä asetuksia ei ole tehty, selain tallentaa tiedostot oletusasetuksena käyttäjän
lataushakemistoon, joka Windows-tietokoneissa sijaitsee käyttäjän henkilökohtaisessa
kansiossa C:\Users\jdoe\Downloads, kun käyttäjänä on jdoe. Tämä tarkoittaa, että
oletusasetukset eivät salli ”Tallenna nimellä” -toimintoa, sillä kaikki tiedostot tallennetaan
kyseiseen paikkaan sovelluksen niille antamalla nimellä.
Tämä toiminto voidaan ohittaa määrittämällä toinen sijainti, johon lataukset tallennetaan.
Tapa, jolla selaimen tallennuspaikka määritetään, vaihtelee hieman tapauksesta riippuen.
Seuraavassa on annettu ohjeet kolmea tärkeintä selainta varten:
Firefox4
Napsauta kohtaa Työkalut ja valitse Asetukset, jolloin sivu about:preferences
avautuu.
-

Valitse Yleiset-sivun Lataukset-osiossa vaihtoehto Tallenna kansioon ja valitse
haluamasi sijainti kuvan mukaisesti.

Vaihtoehtoisesti voit säätää selaimen kysymään tallennuspaikkaa aina, kun tallennat
ladatun tiedoston, napsauttamalla kohtaa Kysy aina tiedoston tallennuskansio kuvan
mukaisesti.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sinun on määritettävä tallennuspaikka aina, kun lataat
tiedoston, jolloin voit joustavasti valita eri kohteen kullakin kerralla.

4

Toimintoa on kokeiltu Firefox 45.0.2 -selaimessa.

Chrome5
-

Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta

.

-

Napsauta kohtaa Asetukset, jolloin sivu chrome://settings/ avautuu.

-

Napsauta kohtaa Näytä lisäasetukset.

-

Valitse Lataukset-osiossa kohta Latausten tallennuspaikka tai napsauta kohtaa
Kysy, minne kukin tiedosto tallennetaan ennen lataamista jäljempänä kuvatun
mukaisesti.

Internet Explorer6
-

Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Ξ-kuvaketta.

-

Valitse kohta Näytä lataukset.

-

Napsauta avautuneen valintaikkunan vasemmassa alakulmassa olevaa kohtaa
Vaihtoehdot.

-

Selaa haluamasi lataussijainti ja napsauta OK.

Firefoxista ja Chromesta poiketen Internet Explorerissa ei ole omaa toimintoa, jolla
selaimen voi säätää ehdottamaan tiedoston tallennuspaikkaa kullakin latauskerralla. Sen
sijaan selain tarjoaa ”Tallenna nimellä” -vaihtoehtoa: kun tiedosto on ladattu, sivun
alalaitaan avautuu valintaikkuna kuvassa A-3 esitetyn mukaisesti.

5

6

Toimintoa on kokeiltu Chrome 50.0.2661.102 -selaimessa.
IE9, IE10 ja IE11.
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Kuva A-3: Mene kotisivun välilehteen käyttääksesi liitteen otsikkoa numero 1 tekstissä,
jonka haluat tässä näkyvän Tiedoston lataaminen ja tallentaminen Internet
Explorerissa
Jos napsautat suoraan kohtaa Tallenna, tiedosto tallennetaan paikkaan, jonka olet valinnut
”Lataus”-valikossa. Jos napsautat Tallenna-painikkeen vieressä olevaa kolmiota, saat
näkyviin Tallenna nimellä -toiminnon, jolla voit selata haluamasi sijainnin tiedoston
tallentamiseksi. Tämä esitetään kuvassa A-4.

Kuva A-4: Mene kotisivun välilehteen käyttääksesi liitteen otsikkoa numero 1 tekstissä,
jonka haluat tässä näkyvän Tallenna nimellä -toiminto Internet Explorerissa

Liite 3. CSV-tiedoston tuominen Exceliin
Sovelluksen luomassa CSV-tiedostossa käytetään perusmuotoista pilkkua (”,”) erottimena.
Kun sovellus avataan Excelissä, sarakkeet ovat yleensä erillään toisistaan. Jos sarakkeet
eivät ole erillään (kuten jäljempänä olevassa kuvassa), tämä johtuu siitä, että
alueasetustesi vuoksi pilkkua ei tunnisteta erottimeksi.

Kuva A-5: Mene kotisivun välilehteen käyttääksesi liitteen otsikkoa numero 1 tekstissä, jonka haluat
tässä näkyvän Excel ei erota sarakkeita

Voit yrittää muuttaa alueasetuksiasi, mutta suosittelemme CSV-tiedoston tuomista Exceliin
seuraavasti7.
1. Avaa tyhjä työkirja.
2. Valitse Tiedot-välilehden kohdasta Hae ulkoiset tiedot kohta Tekstistä.

3. Selaa ja valitse CSV-tiedostosi ja napsauta painiketta Tuo.

4.

Excel avaa ikkunan ohjattua tekstin tuomista varten. Valitse kohta Erotettu ja
7

Tässä osiossa olevat kuvakaappaukset on otettu Excel 2013 -ohjelmasta. Tuontitoiminto on
vastaavanlainen ohjelman muissa versioissa.
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napsauta painiketta Seuraava.
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5.

Valitse seuraavassa vaiheessa kentän erottimeksi Pilkku ja napsauta painiketta Valmis.

6.

Napsauta OK seuraavassa valintaikkunassa, jossa kysytään, minne noudetut tiedot

sijoitetaan.

7.

Excel tuo tiedot kahteen sarakkeeseen.

Nyt voit tallentaa tiedoston varsinaiseen Excel-asiakirjaan (pääte .xls tai .xlsx).
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Liite

4. Koostumusnumerot
luominen

sisältävän CSV-tiedoston

Jos haluat luoda useita UFI-tunnisteita kerrallaan muista kuin peräkkäisistä
koostumusnumeroista, koostumusnumerot on syötettävä teksti- tai CSV-tiedostona.
Tiedostolle on annettu ainoastaan seuraavat rajoitteet:
• Koostumusnumeroita voidaan antaa yksi kullakin rivillä.
• Tiedostossa saa olla enintään 10 000 riviä.
• Tiedostossa ei saa olla tyhjiä rivejä.
Jos tiedostoa ei ole luotu ohjelmalla, sen voi helposti luoda manuaalisesti Exceliä
käyttämällä.
1. Avaa Excel.
2. Syötä koostumusnumerot.
3. Kun tallennat tiedostoa,
a.

anna tiedostonimi

b.

valitse ”CSV (luetteloerotin) (*.csv)”.

Kuva A-6: Mene kotisivun välilehteen käyttääksesi liitteen otsikkoa numero 1 tekstissä,
jonka haluat tässä näkyvän Tallenna .csv-tiedosto Excelillä
4. Napsauta kohtaa Tallenna.

Voit myös käyttää yhtä helposti mitä tahansa tekstinkäsittelyohjelmaa (esimerkiksi Notepad
tai Notepad++) koostumusnumeroiden syöttämiseksi (yksi numero riviä kohti) ja tallentaa
tiedot tekstitiedostoon.

Kuva A-7Mene kotisivun välilehteen käyttääksesi liitteen otsikkoa numero 1 tekstissä, jonka
haluat tässä näkyvän Tallenna .csv-tiedosto Notepadilla
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