
Omówienie funkcjonalności systemu CTIS. 



DOSTĘP DO CTIS

1

Złożenie wniosku 
o utworzenie konta 

w systemie IAM 

Rejestracja na stronie 
logowania CTIS, klikając na 

'Zarejestruj nowych 
użytkowników’

Pola do wypełnienia to 
imię, nazwisko, e-mail, 

hasło i telefon komórkowy 
(opcjonalnie).

Użytkownik otrzyma 
potwierdzenie udanej 

rejestracji oraz link 
aktywacyjny z nazwą 

użytkownika.

Administrator przypisuje 
rolę 

w systemie

Można już korzystać z 
systemu



REJESTRACJA W SYSTEMIE CTIS
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Rejestracja na stronie 
logowania CTIS, klikając na 

'Zarejestruj nowych 
użytkowników’

Pola do wypełnienia: imię, 
nazwisko,  e-mail, hasło i 

potwierdź hasło.

Pola kod kraju i telefon 
komórkowy opcjonalne

Użytkownik otrzymuje 
wyciąg z wpisanych 

danych, po potwierdzeniu 
ich zgodności klika przycisk 

świadomej zgody  

Użytkownik odpowiada na 
6 pytań zabezpieczających 

niezbędnych do 
odzyskania hasła

Na adres e-mail zostaje 
wysłany jednorazowy 

token który wprowadzamy 
kończąc proces rejestracji

Można już korzystać z 
systemu



REJESTRACJA W SYSTEMIE CTIS
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Aby uzyskać dostęp do zabezpieczonych przestrzeni roboczych CTIS, należy się zarejestrować. Aby to zrobić,

należy wybrać na stronie powitalnej CTIS odpowiednią przestrzeń roboczą, do którego dostęp jest potrzebny,

zgodnie z prowadzoną działalnością gospodarczą, a następnie kliknąć na "Zarejestruj nowego użytkownika".

Użytkownicy zostaną przekierowani do samoobsługowego formularza rejestracyjnego w EMAzostaną poproszeni

o wypełnienie następujących danych; pola obowiązkowe: imię, nazwisko, email, hasło

i potwierdź hasło. Pola: kod kraju i telefon komórkowy są opcjonalne.

Po wypełnieniu Samoobsługowego Formularza Rejestracyjnego EMA zostanie wyświetlony wyciąg.

Po potwierdzeniu zgodności danych użytkownicy klikną ikonę pole świadomej zgody na końcu strony.

Użytkownik zostanie poproszony o odpowiedź na zestaw 6 pytań zabezpieczających niezbędnych do

odzyskiwania hasła w przypadku jego utraty. Następnie należy klikać „Dalej”. W przypadku utraty hasła przy jego

odzyskiwaniu użytkownicy zostaną poproszeni o odpowiedź na trzy losowo wybrane spośród powyższych pytań.

Pocztą elektroniczną na podany adres email zostanie przesłany jednorazowy kod (token), który należy

wprowadzić, aby zakończyć proces rejestracji.



REJESTRACJA W SYSTEMIE CTIS
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DOSTĘP DO ZABEZPIECZONEJ PRZESTRZENI W CTIS
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Gdzie można zobaczyć swoje dane uwierzytelniające, aby uzyskać dostęp do zabezpieczonej przestrzeni
roboczej w CTIS?

Nazwa użytkownika zostanie podana na końcu procesu rejestracji w systemie EMA Account Management, a konkretnie
w Samoobsługowym Formularzu Rejestracyjnym.
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REJESTRACJA W SYSTEMIE CTIS

Po potwierdzeniu jednorazowego tokena użytkownicy zobaczą swoją nazwę użytkownika automatycznie

generowaną przez portal zarządzania kontami EMA.

Po zakończeniu procesu rejestracji, na podany adres e-mail zostanie wysłane automatyczne powiadomienie

potwierdzające rejestrację konta. W tej wiadomości e-mail znajduje się nazwa użytkownika dla konta EMA,

składająca się z nazwiska i pierwszej litery imienia. Ta nazwa użytkownika, wraz z wybranym hasłem, będzie

wymagana do uzyskania dostępu do CTIS. Proszę ją koniecznie zanotować, aby o niej nie zapomnieć. Hasłem

jest hasło podane w procesie rejestracji w Samoobsługowym Formularzu Rejestracyjnym. Dane logowania

zostaną również wysłane w mailu potwierdzającym założenie konta.

Jeśli nie ma pewności, czy jest już założone konto użytkownika EMA, w celu sprawdzenia, należy przejść do

portalu zarządzania kontem EMA i kliknij przycisk "Not sure if you have an EMA account?" (Nie jestem pewien,

czy mam konto EMA).
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WAŻNOŚĆ JEDNORAZOWEGO TOKENA

Jednorazowy token, przesłany na wskazany adres e-mail, będzie ważny maksymalnie przez 24 godziny.

Jednorazowy token powinien być przesłany prawie natychmiast.

W przypadku jego nieotrzymania, prosimy o sprawdzenie, czy e-mail z tokenem jednorazowym nie trafił

do folderu spam.

Jeśli mimo sprawdzenia folderu spam nie otrzymali Państwo jednorazowego tokena, prosimy o kontakt z Biurem

Obsługi EMA pod numerem telefonu: +31 (0) 88781 7523.
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POTWIERDZENIE SAMODZIELNEJ REJESTRACJI

Otrzymanie e-maila potwierdzającego rejestrację powinno nastąpić niemal natychmiast,

w sporadycznych przypadkach do kilku godzin.

Jeśli nie otrzymali Państwo e-maila natychmiast, należy sprawdzić folder spam na swojej skrzynce e-mail,

ponieważ może on być tam zapisany automatycznie.

Jeśli nadal nie otrzymali Państwo e-maila potwierdzającego w ciągu jednego dnia roboczego, należy zadzwonić

pod numer telefonu Biura Obsługi EMA: +31 (0) 88781 7523.
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ZATWIERDZENIE SAMODZIELNEJ REJESTRACJI

Nie ma procesu zatwierdzania dla samodzielnie rejestrujących się użytkowników. Dostęp do strony docelowej

CTIS można uzyskać natychmiast po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem, że konto EMA jest

aktywne. W niektórych przypadkach może upłynąć do jednego dnia roboczego, zanim konto stanie się aktywne.
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LOGOWANIE DO PRZESTRZENI ROBOCZEJ W CTIS

Aby zalogować się do CTIS, użytkownicy będą musieli wprowadzić nazwę użytkownika podaną

w Samoobsługowym Formularzu Rejestracyjnym i hasło, które wybrali.

Po kliknięciu przycisku „Zaloguj się” użytkownicy uzyskają dostęp do strony CTIS, na której domyślnie zostanie

wyświetlona karta „Badania kliniczne”. Udostępnione dane będą zależne od tego czy użytkownik uzyskał dostęp

do obszaru roboczego sponsora lub organu
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UZYSKANIE DOSTEPU DO CTIS

Co do zasady role muszą być nadawane zarejestrowanym użytkownikom przez administratora(-ów)

organizacji, na rzecz której będą wykonywane działania związane z badaniami klinicznymi.

Dotyczy to zawsze użytkowników z uprawnieniami, którym administratorzy muszą przydzielić określone role,

aby mogli pracować w CTIS. To samo dotyczy użytkowników po stronie sponsora, którzy będą pracować dla

organizacji, która w IAM ma wyznaczonego użytkownika Administrator Sponsora (tzw. podejście organisation-

centric). Nie ma natomiast konieczności przypisywania ról użytkownikom po stronie sponsora przy tworzeniu

nowego wniosku badania klinicznego (CTA) w organizacjach, które nie mają wyznaczonych użytkowników

administratorów w IAM (tzw. podejście CT-centric). W tym ostatnim przypadku, użytkownik automatycznie

otrzyma rolę administratora CT dla badania (badań). Dostęp będzie jednak ściśle ograniczony do stworzonych

przez niego badań, bez względu na to, czy inne CTA zostały stworzone przez innego użytkownika pracującego

w tej samej organizacji.
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PROFIL OSOBISTY

Zakładka „Profil osobisty” umożliwia użytkownikom dostęp

do strony, na której się znajdują się dane osobowe

(imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), a także

informacje o pracodawcy organizacja (nazwa i dane kontaktowe).
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UZYSKANIE POMOCY

Na dole strony głównej użytkownicy mogą uzyskać dostęp do przydatnych informacji, takich jak:

1. strona „Pomoc” dotycząca rozwiązywania problemów z CTIS;

2. „Mapa witryny” zawierająca listę stron i ich obszaru roboczego w CTIS;

3. przycisk „Kontakt”, aby uzyskać dostęp do formularzy kontaktowych;

4. bezpośredni link do „publicznej witryny internetowej EMA”.
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UPRAWNIENIA W SYSTEMIE

Uprawnienia to predefiniowane poziomy działań, które mogą być wykonywane na danych i informacjach

przechowywanych w CTIS.

Należą do nich: uprawnienia biznesowe (np. tworzenie rozwiązań, tworzenie odpowiedzi na RFI), uprawnienia

dostępowe (przeglądanie, przygotowywanie i przesyłanie) oraz innego rodzaju uprawnienia związane

z zarządzaniem użytkownikami i zadaniami.

Uprawnienia na poziomie dostępu są zorganizowane w systemie kaskadowym, gdzie uprawnienia do

przeglądania są najniższym poziomem uprawnień, a uprawnienia do wysyłania są najwyższym poziomem.
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PRZYPISANIE ROLI W SYSTMIE

Gdy użytkownik po stronie 
sponsora złoży wniosek o rolę, 

pojawi się on w zakładce 
"Administracja użytkownikami", 

gdzie administrator sponsora 
może go zatwierdzić lub 

odrzucić. Nie są generowane 
żadne powiadomienia i alerty w 

tym zakresie.

Tylko użytkownicy po stronie 
sponsora mogą wnioskować 
o rolę w swojej organizacji.

Użytkownicy organu właściwego 
mogą posiadać rolę tylko wtedy, 

gdy administrator organu 
przydzieli im ją za pomocą 

zakładki „Administracja 
użytkownikami".

W obu przestrzeniach 
roboczych można odebrać każdą 
przypisaną rolę, z wyjątkiem ról 
administratorów użytkowników 

(tj. administratorów państw 
członkowskich, administratorów 

sponsorów, administratorów 
wniosków o pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu, 
administratorów Komisji 

Europejskiej i administratorów 
EMA). Role te są zarządzane 

przez IAM i nie mogą być 
odebrane poprzez CTIS.



17

PRZYPISANIE ROLI W SYSTMIE

Użytkownikom można przypisać wiele ról w ramach organizacji lub państwa

członkowskiego. Nie ma ograniczeń co do liczby ról, jakie można nadać użytkownikowi,

poza całkowitą liczbą ról dostępnych w systemie, które są predefiniowane.

Użytkownicy mogą zobaczyć swoje role, klikając na swój profil w prawej górnej części

interfejsu CTIS, a następnie na "Moje role".
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INFORMACJA O PRZYPISANYCH ROLACH

Zakładka „Moje role” umożliwia użytkownikom przeglądanie pełnionych ról przypisanych przez

użytkownika z uprawnieniami administratora w celu wykonania określonego działania w systemie.

Role można sortować:

według kolejności alfabetycznej,

identyfikatora użytkownika,

e-mail,

pracodawca,

nazwa organizacji,

identyfikator organizacji,

typ roli,

numeru,

daty utworzenia,

daty oceny.
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JAK MOGĄ BYĆ PRZYPASANE ROLE W SYSTEMIE
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AKTUALIZACJA – RESETOWANIE HASŁA

Hasło można zresetować w następujący sposób:

1. Wejść na swój "Profil osobisty", klikając na przycisk z nazwą użytkownika w prawym górnym rogu

interfejsu CTIS.

2. Kliknąć na tag „resetuj hasło” ("Password reset"). Jest to link, który przekieruje do systemu EMA

Account Management (IAM).

3. Podać swoją nazwę użytkownika i hasło.

4. Odpowiedzieć na pytania bezpieczeństwa wprowadzone w formularzu rejestracji.

5. Wprowadzić nowe hasło i kliknij na przycisk „Prześlij” ("Submit").

Hasło musi mieć następujące cechy:

musi zawierać co najmniej 8 znaków;

musi zawierać co najmniej 4 poprawne typy znaków (spośród małych i wielkich liter, cyfr i znaków

specjalnych); musi zawierać co najmniej 1 wielką literę

musi zawierać co najmniej 1 znak specjalny (znaki specjalne),

przykładowe hasła: P4$w0rd, Americ@52, M3d!cines.
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ODZYSKIWANIE HASŁA

Kroki do odzyskania hasła:

Kliknąć na "Zapomniałeś hasła?" na stronie logowania.

Wprowadzić swoją nazwę użytkownika w portalu zarządzania kontem EMA.

Odpowiedzieć na trzy losowe pytania bezpieczeństwa wprowadzone w momencie wypełniania formularza

samorejestracji.

Wprowadzić jednorazowy token wysłany na e-mail.

Po wprowadzeniu tokena jednorazowego, można będzie wprowadzić nowe hasło. Ponownie wprowadzić hasło

w celu potwierdzenia i kliknąć na przycisk "Submit" (Prześlij).

Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać 4 różne typy znaków np.: P4$$w0rd, Americ@52,

M3d!cines.
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AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH I INFORAMCJI O 
PRACODAWCY

Można aktualizować swoje dane osobowe w następujący sposób:

Aby uzyskać dostęp do swojego "Profilu osobistego", należy kliknąć na przycisk z nazwą użytkownika

w prawym górnym rogu strony CTIS.

Kliknąć na tag "Aktualizuj dane osobowe".

W portalu EMA Account Management Portal (Portal zarządzania kontem EMA) kliknąć przycisk „Wyświetl

tożsamość”.

Na stronie "Szczegóły tożsamości" kliknąć na "Edytuj tożsamość".

Należy pamiętać, że jedyne pola, które można edytować to adres e-mail i telefon komórkowy. Po dokonaniu

aktualizacji w portalu zarządzania kontem EMA dane osobowe zostaną również automatycznie zaktualizowane w

systemie CTIS.

W profilu osobistym jest przycisk "Aktualizuj informacje o moim pracodawcy". Pojawi się okno dialogowe,

w którym będzie można wyszukać i wybrać w OMS organizację, dla której się pracuje. Dane organizacji zostaną

automatycznie zaktualizowane w CTIS.
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PRACODAWCA A ORGANIZACJA STOWARZYSZONA - RÓŻNICA

Pracodawca to organizacja, która zatrudnia daną osobę (tzn. z którą ma się stosunek pracy).

Organizacja stowarzyszona to instytucja/organizacja sponsorująca, która przypisuje rolę, aby można

wykonywać działania związane z badaniem klinicznym w jej imieniu.

Pracodawcą i organizacją sponsorującą może być ta sama lub inna organizacja.
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Dziękujemy za uwagę


