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Zastrzeżenie prawne
Celem niniejszego dokumentu jest wsparcie użytkowników w wypełnianiu ich obowiązków
wynikających z rozporządzenia CLP. Jednak należy pamiętać, że tekst rozporządzenia CLP jest
jedyną autentyczną podstawą prawną oraz że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie
stanowią porady prawnej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie tych
informacji. Europejska Agencja Chemikaliów nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z
ewentualnym wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
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którym nadano numer VAT, ale z przyczyn
komercyjnych nie chcą go używać
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2.2

Aktualizacja zgodnie z nową tożsamością wizualną

listopad 2020 r.

2.3
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1. Wprowadzenie
Opracowanie zharmonizowanego formatu przekazywania wyznaczonym organom przez
importerów i dalszych użytkowników informacji dotyczących mieszanin stwarzających zagrożenie,
które wprowadzają do obrotu, pomogło sformułować koncepcję niepowtarzalnego
identyfikatora postaci użytkowej (UFI), który będzie wykorzystywany do ustanowienia
wyraźnego związku między produktem wprowadzanym do obrotu a dostępnymi informacjami na
temat leczenia pacjentów.
Opracowano format niepowtarzalnego identyfikatora postaci użytkowej oraz oprogramowanie
zapewniające przedstawicielom branży możliwość generowania UFI.
W niniejszym podręczniku użytkownika przedstawiono informacje i wskazówki ułatwiające
odpowiednie korzystanie z poszczególnych funkcji aplikacji do generowania identyfikatorów UFI:
•

uruchamianie aplikacji i wybór języka;

•

generowanie UFI pojedynczo lub zbiorczo;

•

weryfikacja UFI;

•

uzyskiwanie klucza firmy w przypadku firm chcących opracować lokalne
wdrożenie generatora lub skorzystać z takiego wdrożenia.

Generator identyfikatorów UFI to aplikacja internetowa uruchamiana z poziomu przeglądarki,
która nie zapisuje UFI wygenerowanych przez użytkownika. Generator nie zapisuje żadnych
informacji na temat sposobu korzystania z aplikacji. Oznacza to, że użytkownik musi samodzielnie
zapisać wygenerowany przez siebie UFI lub rezultaty zbiorczego wygenerowania UFI.
Informacje techniczne dotyczące wymogów i ustawień przeglądarki, JavaScript, sposobu
wykorzystywania plików cookie i formatu plików przedstawiono w dodatkach.
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2. Generowanie UFI
2.1 Uruchamianie aplikacji i wybór języka
W celu uruchomienia aplikacji w pasku przeglądarki należy wpisać adres
https://ufi.echa.europa.eu/#/create.
Strona główna aplikacji została podzielona na trzy zakładki, przy czym każda z
nich jest poświęcona innej funkcji narzędzia:
•
•
•

Utwórz UFI — zakładka ta otwiera się automatycznie w chwili
uruchomienia aplikacji.
Weryfikuj UFI.
Uzyskaj klucz firmy.

Użytkownik może swobodnie zmieniać zakładki, klikając odpowiednie nagłówki.
Przejście do innej zakładki nie spowoduje zmiany ani usunięcia wprowadzonych
danych.
Aplikacja jest dostępna we wszystkich językach
urzędowych Unii Europejskiej. Domyślnym
językiem aplikacji jest angielski.
Aby zmienić język aplikacji, należy wybrać
preferowany język z rozwijanej listy w prawym
górnym rogu ekranu.
Aplikacja automatycznie wyświetli się ponownie w
wybranym języku.
Jeżeli w ustawieniach przeglądarki użytkownika
zapewniono możliwość zapisu plików cookie (zob.
dodatek Error! Reference s ource not found.),
aplikacja zapamięta wybrany język: w przypadku
jej ponownego otwarcia wyświetli się w wersji
językowej wybranej w chwili jej zamknięcia.
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2.2 Generowanie pojedynczego UFI
Jak przedstawiono na ryc. 2-1, wygenerowanie pojedynczego UFI to prosta czynność
składająca się z czterech etapów.
1. Wprowadź numer VAT, 2. Wprowadź numer wzoru, 3. Naciśnij „Utwórz”, 4. Skopiuj uzyskany UFI

Ryc. 2-1: Generowanie UFI w przypadku, gdy firma użytkownika ma numer VAT
Jeżeli firma użytkownika nie ma numeru VAT lub postanowiła go nie wykorzystywać, należy
podjąć działania opisane w punkcie 2.4 poniżej.
Wskazówki dotyczące VAT:
•

Jeżeli użytkownik korzystał już wcześniej z aplikacji na tym samym
komputerze i wyraził zgodę na stosowanie plików cookie (zob. dodatek Error!
Reference source not found.), w przypadku jej ponownego otwarcia
wprowadzona zostanie nazwa ostatniego wybranego państwa.

•

Użytkownik może skopiować i wkleić albo wprowadzić ręcznie swój numer
VAT, stosując separatory w formie kropek lub łączników, powszechnie
używane przy zapisywaniu numerów VAT; na przykład 0429.117.706.
Wprowadzone znaki zostaną pominięte przy generowaniu UFI.

•

Spacje również zostaną pominięte.

•

Aplikacja dopuści możliwość wprowadzenia małych i dużych liter w
przypadkach, w których litery mogą stanowić element numeru VAT. Na
przykład 123456789B12 oraz 123456789b12 uznaje się za ten sam numer
VAT w Niderlandach.

•

Aplikacja udziela wskazówek dotyczących formatu numeru VAT, wyświetlając
obok pola tekst pomocniczy dotyczący danego państwa. Po przesunięciu
kursora myszy na przykładowy tekst w podpowiedzi wyświetli się definicja
formatu.
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Wskazówki dotyczące numeru wzoru:
•
•
•

Numer wzoru musi być liczbą całkowitą od 0 do 268 435 455.
Jeżeli w numerze wzoru pojawią się kropki, zostaną one uznane za separator
części tysięcznej, a aplikacja usunie je z wprowadzonego ciągu znaków. Na
przykład wartości 1.267 i 1267 zostaną uznane za ten sam numer wzoru.
Spacje również zostaną pominięte.

Wskazówka dotycząca UFI: Wygenerowany UFI można skopiować do schowka,
klikając ikonę umieszczoną po prawej stronie pola. Dzięki temu można w
łatwy sposób przekleić wartość identyfikatora do innej aplikacji.
Funkcja ta nie jest w pełni obsługiwana w przeglądarce Safari — identyfikator UFI
zostanie zaznaczony, ale nie zostanie skopiowany do schowka. Użytkownik
sam musi skopiować identyfikator do schowka.

Uwaga: Zmiana wartości któregokolwiek pola skutkuje usunięciem identyfikatora UFI. Należy
pamiętać o jego skopiowaniu przed wprowadzeniem takich zmian. Oczywiście zawsze
można ponownie wygenerować identyfikator UFI: ten sam identyfikator zostanie
wygenerowany po wpisaniu tej samej pary numerów VAT i wzoru.

Aplikacja do generowania UFI — Podręcznik użytkownika

9

2.3 Zbiorcze generowanie UFI
Jeżeli dla tej samej firmy trzeba wygenerować wiele identyfikatorów UFI, lepiej skorzystać z
funkcji generowania zbiorczego niż generowania pojedynczego. Przy generowaniu zbiorczym do
aplikacji należy wprowadzić zestaw numerów wzoru, a następnie w ramach jednej operacji
aplikacja wyświetli odpowiadające im UFI. Numery wzoru można wprowadzić na dwa sposoby:
•

Jeżeli numery wzoru są sekwencyjne, można łatwo zakodować je w aplikacji, podając
wartość pierwszego numeru wzoru oraz liczbę żądanych UFI. Pokazano to na ryc. 2-2
poniżej.

•

Jeżeli numery wzoru nie są sekwencyjne, należy wczytać je do aplikacji jako plik
CSV/plik tekstowy. Pokazano to na ryc. 2-3.

Należy pamiętać, że liczba UFI, które można uzyskać w ramach jednego żądania zbiorczego,
wynosi: 10 000.

2.3.1 Zbiorcze generowanie UFI na podstawie sekwencyjnych numerów
wzoru
1. Wprowadź numer VAT, 2. Wybierz generowanie zbiorcze, 3a. Wprowadź informacje o
wzorze Pierwszy numer wzoru, 3b. Wprowadź informacje o wzorze Liczba UFI do
wygenerowania, 4. Naciśnij „Utwórz” i zapisz uzyskane
identyfikatory

Ryc. 2-2: Zbiorcze generowanie UFI na podstawie sekwencyjnych numerów wzoru
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Uwaga: Ponieważ plik wczytywany jest do aplikacji za pośrednictwem przeglądarki, reakcja
będzie różnić się w zależności od ustawień przeglądarki. Bardziej szczegółowe
informacje można znaleźć w dodatkuError! Reference source not found. 'Error!
Reference source not found.'.
Funkcja ta nie jest dostępna w przeglądarce Safari (system operacyjny Mac OS).

Otworzy się okno dialogowe, w którym aplikacja zaproponuje nazwę generowanego pliku,
zbudowaną tak:
„UFI_<numer

VAT>_<DATA_RRRRMMDD>_<CZAS_GGMMSS>.csv”

albo
„UFI_<DATA_RRRRMMDD>_<CZAS_GGMMSS>.csv”,
w zależności od wprowadzonych informacji dotyczących numeru VAT.
Przykładowa nazwa pliku:
„UFI_BE0429117706_20160607_174706.csv”.
Uwaga: Odpowiedzialność za zapisanie wygenerowanego pliku i nadanie mu właściwej nazwy
— w tym także różniącej się od nazwy zaproponowanej przez aplikację — spoczywa na
użytkowniku.
Wskazówka: importowanie pliku CSV do Excela.
W zależności od ustawień regionalnych komputera plik CSV może nie wyświetlać
się poprawnie jako dwukolumnowy arkusz w Excelu. W takim przypadku należy
zapoznać się z dodatkiem Error! Reference source not found. ‘Error! Reference source not
found.’, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zaimportować plik CSV do Excela.

2.3.2 Zbiorcze generowanie UFI na podstawie niesekwencyjnych numerów
wzoru
Aby wygenerować wiele identyfikatorów UFI na podstawie niesekwencyjnych numerów wzoru,
należy najpierw przygotować plik tekstowy lub plik CSV zawierający pojedynczą kolumnę z
numerami wzoru, a następnie wykonać kroki pokazane na ryc. 2-3.
Jedyne ograniczenia dla pliku to:
•

każdy wiersz musi zawierać jeden numer wzoru;

•

maksymalna liczba wierszy nie może przekraczać 10 000;

•

plik nie powinien zawierać pustych wierszy.

Jeżeli plik nie zostanie wygenerowany przez program, można go utworzyć ręcznie, korzystając
z Excela lub dowolnego edytora tekstów (jak Notatnik lub Notepad++), aby zakodować numery
wzoru (jeden w wierszu) i zapisać dane jako plik tekstowy. Więcej informacji dotyczących
sposobów zapisywania pliku można znaleźć w dodatku A.4 „Tworzenie pliku z numerami
wzoru”.
1. Wprowadź numer VAT, 2. Wybierz generowanie zbiorcze, 3.
Otwórz plik z danymi
wejściowymi Po jednym numerze wzoru w każdej linii, 4. Naciśnij „Utwórz” i zapisz uzyskane
identyfikatory
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Ryc. 2-3: Zbiorcze generowanie UFI na podstawie niesekwencyjnych numerów wzoru
W ramach trzeciego kroku należy wybrać odpowiedni plik. Należy pamiętać o tym, że
domyślnym formatem pliku w oknie nawigacji jest format CSV (zob. czerwona ramka na ryc. 24). Jeżeli dany plik nie posiada rozszerzenia .csv, należy wybrać opcję „Wszystkie pliki”, aby go
zlokalizować.
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Ryc. 2-4: Wybieranie pliku CSV z numerami wzoru
Jeżeli przesłany plik nie został poprawnie sformatowany, aplikacja wyświetli komunikat o
błędzie. Możliwe przyczyny wystąpienia tego błędu:
•

plik nie jest jednokolumnowym plikiem tekstowym ani plikiem CSV lub zawiera puste
wiersze;

•

plik nie jest plikiem tekstowym;

•

plik zawiera co najmniej jeden nieprawidłowy numer wzoru. Aplikacja nie będzie
usiłowała utworzyć identyfikatorów UFI dla poprawnie sformatowanych numerów
wzoru, jakie może zawierać plik.

Aplikacja do generowania UFI — Podręcznik użytkownika
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2.4 Generowanie identyfikatora UFI w przypadku, gdy firma nie ma
numeru VAT lub postanowiła go nie wykorzystywać
Jeśli firma użytkownika nie ma numeru VAT lub postanowiła go nie wykorzystywać do
generowania UFI, identyfikator można utworzyć, wykonując kroki pokazane na ryc. 2-5.
Rozwiązanie to można stosować również przy zbiorczym generowaniu UFI, o którym mowa w
punkcie 2.3.
1. Zaznacz deklarację o nieposiadaniu numeru VAT, 2. Wprowadź numer wzoru, 3. Naciśnij
„Utwórz”, 4. Copy your UFI
4. Skopiuj uzyskany UFI

Ryc. 2-5: Generowanie identyfikatora UFI w przypadku, gdy firma nie ma numeru VAT
lub postanowiła go nie wykorzystywać
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3. Weryfikacja identyfikatora UFI
Identyfikator UFI można zweryfikować, wykonując kroki pokazane na ryc. 3-1.

1. Wprowadź identyfikator UFI, 2. Kliknij „Potwierdź”

Ryc. 3-1: Weryfikowanie identyfikatora UFI

Jeżeli weryfikowany identyfikator UFI okaże się nieprawidłowy, błędy zostaną wyświetlone w
następującej kolejności:

•

Ten identyfikator UFI jest nieprawidłowy: Nie jest on w odpowiednim formacie, np.: 3000A0PG-V004-2074

•

znaki UFI: identyfikator nie może zawierać znaków: „L”, „I”, „O”, „B” oraz „Z”;

•

suma kontrolna: suma kontrolna UFI musi być prawidłowa (prawidłowa wartość sumy
kontrolnej może zostać zweryfikowana wyłącznie przez aplikację, a nie przez
użytkownika). Jeżeli suma kontrolna okaże się nieprawidłowa, oznacza to, że co
najmniej jeden znak identyfikatora UFI jest nieprawidłowy.

Jeżeli długość identyfikatora UFI, znaki, z których się składa, i jego suma kontrolna okażą się
prawidłowe, identyfikator UFI wciąż może okazać się nieprawidłowy z następujących
powodów1:
•

kodowanie informacji dotyczących państwa, w którym odprowadzany jest VAT;

•

kodowanie numeru wersji.

1

nieprawidłowy identyfikator może zostać wygenerowany wyłącznie w wyniku nieprawidłowej implementacji algorytmu tworzenia UFI;
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4. Uzyskiwanie klucza firmy
Aby uzyskać klucz firmy do używania w lokalnym wdrożeniu generatora identyfikatorów UFI,
należy wykonać kroki pokazane na ryc. 4-1.
1. 1. Zaznacz deklarację o nieposiadaniu numeru VAT, 2. Naciśnij „Uzyskaj klucz firmy”
Uwaga: Funkcja ta przeznaczona jest wyłącznie dla firm, które wdrożyły własne
oprogramowanie do generowania identyfikatorów UFI i nie mają numeru VAT lub
postanowiły go nie wykorzystywać do generowania UFI.
Wskazówka: Szczegóły dotyczące opracowania lokalnego wdrożenia generatora UFI
podano w instrukcji deweloperskiej na stronie ośrodków zatruć ECHA.

Ryc. 4-1: Uzyskiwanie klucza firmy
Wskazówki: Wygenerowany klucz można skopiować do schowka, klikając ikonę
umieszczoną po prawej stronie pola. Dzięki temu łatwo można przekleić
wartość identyfikatora do innej aplikacji.
Funkcja ta nie jest w pełni obsługiwana w przeglądarce Safari — klucz firmy
zostanie zaznaczony, ale nie zostanie skopiowany do schowka. Użytkownik sam
musi skopiować klucz do schowka.
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Dodatek 1. Wymogi dotyczące przeglądarki, JavaScript i
wykorzystywanie plików cookie
Aby uruchomić aplikację, wymagana jest jedynie aktualna wersja przeglądarki z włączoną
obsługą JavaScript.
Minimalne wymogi dotyczące przeglądarki to:
Internet Explorer 10+
Mozilla Firefox 41+
Google Chrome 42+
Aplikację testowano również pod kątem współpracy z wymienionymi poniżej przeglądarkami. W
stosownych przypadkach w tekście podręcznika zwrócono uwagę na różnice w
zachowaniu przeglądarek.
Edge (przeglądarka zastępująca Internet Explorer w systemie Windows 10)
Safari (w przypadku komputerów marki Apple)

W przypadku braku pewności, czy obsługa języka JavaScript została włączona w przeglądarce,
można odwiedzić stronę http://activatejavascript.org/en. Strona ta sprawdzi ustawienia
przeglądarki i wyświetli powiadomienie informujące o tym, czy obsługa języka JavaScript
została włączona.

Ryc. A-1 Należy użyć zakładki domyślnej, aby zastosować nagłówek dodatku 1 do tekstu, który
ma się tu pojawić.-1: Narzędzie sprawdzające obsługę JavaScript
Jeżeli obsługa JavaScript nie została włączona, pod podanym wyżej adresem można zapoznać
się z procedurą jej włączania. Zasadniczo możliwe jest wybiórcze włączenie obsługi JavaScript,
tylko dla niektórych stron. Użytkownik może zatem włączyć obsługę JavaScript tylko dla tej
aplikacji, pozostawiając jednocześnie wyłączoną w pozostałych przypadkach, zgodnie z polityką
stosowaną w danej organizacji.
Aplikacja będzie wykorzystywała pliki cookie przeglądarki do zapamiętania wybranego języka i
numerów VAT. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji użytkownik otrzyma informacje o
plikach cookie w komunikacie wyświetlanym u dołu strony, który przedstawiono na ryc. A-2.

Ryc. A-2 Należy użyć zakładki domyślnej, aby zastosować nagłówek dodatku 1 do tekstu, który
ma się tu pojawić.-2: Komunikat o plikach cookie
Po kliknięciu łącza „Jak wykorzystujemy pliki cookie” otworzy się strona ECHA z informacjami
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prawnymi w sekcji dotyczącej plików cookie2 w języku wybranym przez użytkownika.
Aby ukryć ten komunikat, należy kliknąć przycisk Zamknij. Komunikat nie wyświetli się
ponownie3.
Jeżeli użytkownik nie zgadza się na zapisanie plików cookie na swoim komputerze, aplikacja
będzie działać, jednak niektóre z jej funkcje będą niedostępne: preferowany język i państwo, w
którym użytkownik odprowadza VAT, nie zostaną wybrane podczas uruchamiania aplikacji.
Poniższa tabela zawiera listę plików cookie używanych przez aplikację do zapamiętania
wybranego języka i numerów VAT.
Tab. 1-1: Pliki cookie wykorzystywane przez aplikację
Nazwa pliku cookie
currentLanguage

recently_used_country

recently_used_vats

2
3

Zawartość pliku cookie
Kod ISO ostatnio wybranego języka.
Jego wartość jest odczytywana podczas
uruchamiania aplikacji w celu wybrania języka
użytkownika.
Kod ISO ostatnio wybranego państwa.
Jego wartość jest odczytywana podczas
uruchamiania aplikacji, by wybrać kraj, w
którym odprowadzany jest podatek VAT.
Wartość ostatnich pięciu numerów VAT. Ta
wartość ma ułatwiać wpisywanie numeru VAT
przy użyciu funkcji autouzupełnienia (typeahead).

Przykładowa zawartość
de

BE

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

http://www.echa.europa.eu/pl/legal-notice#cookies w wersji polskiej.
Jeżeli użytkownik korzysta z aplikacji w tej samej przeglądarce na tym samym komputerze i nie usunął plików cookie.
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Dodatek 2. Ustawienia zapisywania w przeglądarce
Ponieważ pliki w aplikacji zapisywane są za pośrednictwem przeglądarki, sposób zapisywania
będzie różnił się w zależności od ustawień przeglądarki.
Domyślnie i w przypadku niewprowadzania dodatkowych ustawień przeglądarki zapisują pliki w
katalogu użytkownika „Pobrane”, na komputerze z systemem Windows umieszczonym w
osobistym katalogu użytkownika: C:\Users\jnowak\Downloads dla użytkownika jnowak.
Oznacza to, że domyślnie aplikacja nie umożliwia zapisywania plików za pomocą funkcji „Zapisz
jako”: wszystkie zapisane pliki są tworzone w danej lokalizacji i z nazwą nadaną przez
aplikację.
Możliwe jest ustawienie zapisu ręcznego i wskazanie innego katalogu do zapisywania
pobranych plików. Sposób konfigurowania miejsca zapisywania plików różni się w
poszczególnych przeglądarkach. Poniżej przedstawiono opis konfigurowania lokalizacji dla
trzech wiodących przeglądarek:
Firefox4
Należy kliknąć przycisk Narzędzia, a następnie Opcje, aby otworzyć stronę
about:preferences.
-

W sekcji Ogólne/Pobieranie należy wybrać Zapisz pliki w i wskazać preferowaną
lokalizację pobierania, jak przedstawiono na zrzucie ekranu.

Można również ustawić przeglądarkę tak, aby za każdym razem podczas zapisywania pliku
prosiła o wybranie lokalizacji pobierania, zaznaczając opcję Zawsze pytaj, gdzie zapisać plik,
jak przedstawiono poniżej.

Jeżeli użytkownik wybierze tę opcję, podczas każdej operacji będzie proszony o podanie
lokalizacji pobierania, dzięki czemu będzie mógł za każdym razem wybrać inny katalog.

4

Korzystano z przeglądarki Firefox 45.0.2.
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Chrome5

-

Należy kliknąć ikonę

w prawym górnym rogu ekranu.

-

Należy kliknąć przycisk Ustawienia, aby otworzyć stronę chrome://settings/.

-

Należy kliknąć przycisk Pokaż ustawienia zaawansowane.

-

W sekcji Pobieranie należy przejść do sekcji Lokalizacja pobierania lub kliknąć przycisk
Pytaj przed pobraniem, gdzie zapisać każdy plik, jak przedstawiono poniżej.

Internet Explorer6
-

Należy kliknąć ikonę Ξ w prawym górnym rogu ekranu.

-

Należy kliknąć przycisk Wyświetl pobrane pliki.

-

W lewym dolnym rogu otwartego okna dialogowego należy kliknąć przycisk Opcje.

-

Należy wskazać preferowaną lokalizację pobierania i kliknąć OK.

W przeciwieństwie do przeglądarek Firefox i Chrome przeglądarka Internet Explorer nie ma
takiego ustawienia, by każdorazowo pytała o miejsce zapisania pliku. Zamiast tego
przeglądarka ma funkcję „Zapisz jako”: podczas pobierania pliku na dole strony wyświetla się
okno dialogowe, jak przedstawiono na ryc. A-3.

5

6

Korzystano z przeglądarki Chrome 50.0.2661.102.
IE9, IE10 oraz IE11.
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Ryc. A-3 Należy użyć zakładki domyślnej, aby zastosować nagłówek dodatku 1 do tekstu, który
ma się tu pojawić.-3: Pobieranie i zapisywanie pliku w przeglądarce Internet Explorer
Po kliknięciu przycisku Zapisz plik zostanie zapisany w zgodnym z ustawieniami katalogu
„Pobrane”. W przypadku wybrania trójkąta obok przycisku Zapisz można będzie skorzystać z
opcji Zapisz jako, pozwalającej wskazać lokalizację, w której plik zostanie zapisany. Zostało to
przedstawione na ryc. A-4

Ryc. A-4 Należy użyć zakładki domyślnej, aby zastosować nagłówek dodatku 1 do tekstu, który
ma się tu pojawić.-4: Funkcja „Zapisz jako” w przeglądarce Internet Explorer
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Dodatek 3. Importowanie pliku CSV w Excelu
W plik CSV wygenerowanym przez aplikację w charakterze separatorów wykorzystuje się
standardowe przecinki („,”). Ogólnie po otwarciu pliku Excel powinien podzielić zawartość na
kolumny. Jeżeli tego nie zrobi, jak przedstawiono poniżej, będzie to oznaczało, że ustawienia
regionalne nie rozpoznają przecinka jako separatora pola.

Ryc. A-5 Należy użyć zakładki domyślnej, aby zastosować nagłówek dodatku 1 do tekstu, który ma się tu
pojawić.-5: Excel nie dzieli zawartości pliku na kolumny

Choć można podjąć próbę zmiany ustawień regionalnych, zaleca się zaimportowanie pliku CSV
do Excela w następujący sposób7.
1.

Należy otworzyć pusty skoroszyt.

2.

W sekcji Dane należy wybrać opcję Z tekstu w zakładce Pobieranie danych zewnętrznych.

3.

Należy znaleźć i wskazać plik CSV, a następnie kliknąć przycisk Importuj.

Zrzuty ekranu przedstawione w niniejszym punkcie wykonano w programie Excel 2013. W innych wersjach
programu Excel stosuje się podobny mechanizm importowania.
7

22

4.
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W Excelu otworzy się kreator importu tekstu. Należy wybrać Rozdzielany, a następnie
kliknąć Dalej.
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5.

Na kolejnym etapie należy wybrać Przecinek jako separator pola i kliknąć Zakończ.

6.

W kolejnym oknie dialogowym należy kliknąć OK, gdy pojawi się zapytanie, gdzie umieścić
importowane dane.

7.

Excel zaimportuje dane do dwóch kolumn.

Po wykonaniu tych czynności plik można zapisać jako natywny dokument Excel (z
rozszerzeniem .xls lub .xlsx).
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Dodatek 4. Tworzenie pliku z numerami wzoru
Jeżeli numery wzoru nie następują po sobie, zbiorcze wygenerowanie identyfikatora UFI wiąże
się z koniecznością zakodowania ich jako pliku tekstowego lub pliku CSV.
Jedyne ograniczenia dla pliku to:
• każdy wiersz musi zawierać jeden numer wzoru;
• maksymalna liczba wierszy nie może przekraczać 10 000;
• plik nie powinien zawierać pustych wierszy.
Jeżeli plik nie został wygenerowany przez program, można łatwo utworzyć go ręcznie za pomocą
programu Excel.
1. Należy otworzyć program Excel.
2. Należy zakodować numery wzoru.
3. Podczas zapisywania pliku:
a.

należy podać nazwę pliku;

b.

należy wybrać „CSV (plik rozdzielany przecinkami) (*.csv)”

Ryc. A-6 Należy użyć zakładki domyślnej, aby zastosować nagłówek dodatku 1 do tekstu, który
ma się tu pojawić.-6: Zapisywanie pliku w formacie .csv w programie Excel
4. Należy kliknąć przycisk Zapisz.

Użytkownik może również skorzystać z dowolnego edytora tekstów (jak Notatnik lub
Notepad++), aby zakodować numery wzoru (po jednym w wierszu) i zapisać dane jako plik
tekstowy.
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Ryc. A-7 Należy użyć zakładki domyślnej, aby zastosować nagłówek dodatku 1 do tekstu, który
ma się tu pojawić.-7: Zapisywanie pliku w formacie .csv w programie Notatnik
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