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, Establishment of clean-up mechanism
Please be informed that the upcoming version 5.3.5 of TRACES-NT will
include the deployment of an automatic dean--up mechanism. When
activated, this mechanism will remove automatically after a fixed period
of time, the accompanying documents of CHEDs with regard to their
status in the system, as weU as CHEDs and COls that have stayed in
one of the inrtial statuses far a long period. The establishment of this
mechanism aims to ensure and enhance the platform's operational
stability as well as to avoid its gradual overtoading which may resutt in
performance issues.
More in particular the following will apply:
Automatic clean-up of CHED accompanying doa.iments based
on status:
- Validated: after 200 days

. Partially Rejected, Rejected: after 1100 days
- Other final status (transhipment etc.): after 750 days
Automatic clean-up of · inactive· CHEO and COi in initial
statuses

Cou ntnes of origi n

No pend1ng cert1ficates found
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Folyamatban lévő kérelmek keresése
A „felhasználók” keresése ablak megnyitása után rá kell
kattintani a „Folyamatban lévő kérelmek keresése” gombra,
ekkor az adott megyére vonatkozó kérelmeket listázza a rendszer
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Először a gazdasági szereplőt (gazdasági szervezetet) kell
validálni: ehhez a gazdasági szereplő nevére kell kattintani.
A szervezetek validálásához szükséges bekérni a
tevékenységükkel kapcsolatos engedélyeket.
Cookie-k
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A gazdasági szereplő neve előtt lévő nyílra kattintva lesznek
láthatóak a gazdasági szereplő részletes adatai és hogy mely
felelős hatóságokat jelölte be regisztrációkor a gazdasági
szereplő
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Gazdasági szereplő (gazdasági szervezet) validálása:
Először a zöld pipára kattintással lehet engedélyezni a
gazdasági szereplőt, majd a „mentés” gombra kell
kattintani.
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Felhasználó validálása csak az után lehetséges, miután a
gazdasági szereplőt validáltuk. Itt is először a zöld pipára
kattintva lehet engedélyezni a felhasználót, majd a „változások
mentése” gombra kell kattintani. Ha nem mentjük el a
változásokat, nem lesz valid a felhasználó.
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Lehetőség van arra, hogy a kék gomb aktiválásával
felhasználói rendszergazdákat hozzunk létre.
A felhasználói rendszergazdák validálni tudják a
szervezeten belül az egyéb felhasználókat és
feladatköröket.
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A felhasználói rendszergazdák
validálni tudnak egy szervezeten
belüt! egyéb felhasználókat és
feladatköröket

A gazdasági szereplők validálása közvetlenül a szervezetek-gazdasági szereplők
ablakokon keresztül is lehetséges. Viszont ekkor is szükséges a gazdasági
szereplőhöz tartozó felhasználót is validálni.
A gazdasági szereplők keresése ablak megnyitása után rá kell kattintani a
„Gazdasági Szereplők validálása” gombra, ekkor az adott megyére vonatkozó
kérelmeket listázza a rendszer
kie-k
Ez a webhely a bongeszes tokeletes1tese erdekeben cook1e kat hasznai Ha
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A validálást követően a felhasználó egy
automata email-t fog kapni.
ubject: [TRACESNT] ACCESS request grant ed
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Wednesday, September 30, 2020 12:15 :32 PM CEST

TRAde Control and Expert System

Oear Pró ba Péter,

Your request to access TRACES NT has been granted tor the following access profile(s):

• Economic operator
Ali information on how to use the system is available ín the TRACES NT Online Help.
l f yo u have any further questions, please contact the TRACES NT Helpdesk.
Kind reg ards,

TRACES Team .

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt
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