TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów
1.

Informacje wstępne

System TRACES jest dostępny przez Internet, dla zarejestrowanych uŜytkowników, po
zalogowaniu się i podaniu hasła, pod adresem https://sanco.ec.europa.eu/traces/
Wymaga przeglądarki internetowej Internet Explorer ver. 5.5 lub wyŜszej lub innej z
protokółem zabezpieczeń SSL 128 bitów.
Importer (lub upowaŜniona agencja spedycyjna, przedstawiciel itp.) moŜe uzyskać dostęp do
systemu TRACES po zatwierdzeniu wniosku rejestracyjnego przez właściwy Posterunek Kontroli
Granicznej (PKG). Otrzyma status operator gospodarczy.

2.

Rejestracja nowego uŜytkownika

Importer, firma spedycyjna mogą być przez Posterunek Kontroli Granicznej.
Aby otrzymać dostęp do systemu TRACES importer moŜe telefonicznie lub osobiście w PKG
poprosić o rejestrację lub przez Internet samodzielnie złoŜyć wniosek rejestracyjny
Składanie wniosku przez Internet.
1. PoniewaŜ nazwą uŜytkownika w systemie TRACES jest adres e-mailowy, przed
przystąpieniem do rejestracji naleŜy mieć załoŜony adres e-mailowy.
2. Wpisać adres TRACES: https://sanco.ec.europa.eu/traces/
3. kliknąć na link Zgłoszenie nowego uŜytkownika na ekranie startowym systemu TRACES
(bez logowania).

4. Wypełnić formularz rejestracyjny podając dane osoby reprezentującej Importera oraz dane
firmowe Importera (jeśli wcześniej firma ta nie była wpisana do systemu TRACES) lub
wybierając firmę Importera ze spisu systemu TRACES.
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5. WaŜne! Firma Importera musi być przydzielona pod nadzór PKG, do którego kierowane
będą prenotifikacje, i który będzie prowadził weterynaryjną kontrolę graniczną.

6. Informacja o zgłoszeniu się kandydata reprezentującego Importera trafi do odpowiedniego
PKG, którego obowiązkiem jest sprawdzenie podanych w formularzu danych i
zatwierdzenie lub usunięcie wniosku (a tym samym nie dopuszczenie kandydata do obsługi
systemu TRACES).
7. Importer czeka na potwierdzenie rejestracji i hasło logowania do systemu, które otrzyma na
podany adres e-mail. System TRACES automatycznie wysyła jednorazowe hasło. Hasło to
naleŜy przy pierwszym logowaniu zmienić na nowe, własne 8-mio znakowe.
8. Otrzymanie hasła dostępu kończy procedurę rejestracyjną Importera.
PoniŜej przykładowy e-mail z hasłem otrzymanym od systemu TRACES.

NaleŜy kliknąć na link „Tu kliknij”, aby wejść na stronę logowania.
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3.

Pierwsze logowanie do systemu.

Jeśli przed wyświetleniem menu systemu TRACES pojawi się okno „Alert zabezpieczeń” naleŜy
kliknąć przycisk „TAK”

Następnie w oknie aplikacji TRACES, które się pojawi, wpisujemy zarejestrowany adres e-mail oraz
hasło, które dostaliśmy w e-mailu od nadawcy SANCO-TRACES i klikamy na Login

Podczas pierwszego logowania system wymaga od uŜytkownika zmiany hasła na nowe,
własne, co najmniej 8-mio znakowe.
Hasło wpisujemy w polu „Nowe hasło” i ponownie w „Potwierdź nowe hasło” – następnie
klikamy na „Zmień”
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Po zmianie hasła mamy dostęp do Menu Głównego programu.
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4.

Kolejne logowania i korzystanie z systemu.

Ze względu na integralność, poufność i odpowiedzialność, dostęp do aplikacji TRACES
mogą mieć tylko prawidłowo zidentyfikowani i uprawnieni uŜytkownicy po zalogowaniu się i
podaniu hasła.
Sposób postępowania:
1. Uruchomić Internet Explorer 5.5 lub inną przeglądarkę internetową z protokółem SSL 128.

2. Wpisać adres https://sanco.ec.europa.eu/traces/
3. Przed wyświetleniem strony TRACES pojawi się okno „Alert zabezpieczeń”. W oknie tym
wybieramy i klikamy klawisz „TAK”

4. Następnie w oknie logowania aplikacji TRACES, naleŜy wpisać ades e-mail uŜytkownika
oraz hasło i kliknąć na Login
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5. W przypadku zapomnienia hasła naleŜy kliknąć Wyślij hasło. Hasło zostanie przesłane na
podany powyŜej adres e-mailowy.
Uwaga!!! 4-krotne podanie błędnego hasła powoduje zablokowanie konta i konieczne jest
odblokowanie dostępu przez administratora regionalnego lub krajowego.
6. Po zalogowaniu się w prawym górnym rogu ekranu pojawi się nazwa uŜytkownika.
7. Importer moŜe przystąpić do wpisywania danych dotyczących zgłaszanego wwozu zwierząt
Ŝywych - dokument CVED-A lub produktów – dokument CVED-P
8. Importer ma dostęp do dokumentów dotyczących wyłącznie jego firmy.

5.

Przeglądanie powiadomień o transportach z konta poczty elektronicznej.

Na zarejestrowany adres e-mail będą wysyłane przez system TRACES (nadawca
SANCO-TRACES-NOREPLY@ec.europa.eu) informacje np. o zatwierdzeniu CVED przez PKG z
linkami do dokumentów, które dotyczą Importera.
Przykładowo:

Po kliknięciu na link otworzy się okno Internet Explorer z oknem logowania. Po wpisaniu adresu email oraz hasła otworzy się treść dokumentu, na który wskazywał link.
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Informacje o transporcie umieszczone sa w poszczególnych zakładkach dokumentu widocznych na
ekranie po klikniecie na tytuł zakładki. Zawartość poszczególnych zakładek została opisana poniŜej.

6.

Przeglądanie dokumentów weterynaryjnych z aplikacji.
W celu przejrzenia dokumentów CVED-A i CVED-P wybieramy jedno z podmenu Dokumenty
weterynaryjne lub Raporty:
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Po wybraniu CVED-A lub CVED-P – naleŜy podać przynajmniej 1 kryterium wyszukiwania, np.
państwo przeznaczenia lub datę przybycia przesyłki na PKG i kliknąć Szukaj .

Importer uzyska listę dokumentów dotyczących reprezentowanej firmy spełniających podane
kryterium wyszukiwania.
Szczegóły dotyczące wybranej przesyłki są widoczne po kliknięciu polecenia Otwórz
W otwartym dokumencie występują zakładki z informacjami o produktach i zwierzętach:
 Referencje - numery identyfikacyjne dokumentu nazwa i adres organu wystawiającego


świadectwo, data wystawienia, odpowiedzialny za ładunek,
Handlowcy – informacje o nadawcy i odbiorcy oraz miejscu pochodzenia i miejsca
przeznaczenia towaru: nazwa, adres, nr identyfikacji weterynaryjnej, rodzaj firmy
(np. zakład przetwórczy, gospodarstwo), środek transportu, oznakowanie kontenera
i plomby,

Dalsze zakładki dla produktów:
 Taryfa celna – informacje o towarze: kod taryfy celnej, nazwa, liczba i rodzaj
opakowań, waga brutto, temperatura produktu,



Przeznaczenie produktu (na rynek wewnętrzny, przeładunek, ponowny wwóz,
tranzyt do kraju trzeciego).
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Dalsze zakładki dla zwierząt:
 Zwierzęta – gatunek, kod taryfy celnej, liczba, państwo pochodzenia, przeznaczenie
zwierząt,





Transport - identyfikacja środka transportu, osoba odpowiedzialna za transport,
przewoźnik, czas wyjazdu, czas przewozu, miejsce załadunku, identyfikacja środka
transportu po terytorium UE,
Trasa - tranzyt przez państwa członkowskie, miejsca odpoczynku i przeładunku,

Przeznaczenie zwierząt (np. tranzyt do kraju trzeciego, przeładunek, import,
dopuszczenie).
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Po przejrzeniu zamykamy dokument wybierając Zamknij w dole okna. MoŜna teŜ wydrukować
dokument wybierając Drukuj i wskazując języki, w których ma być wydrukowany.

7.

Prenotyfikacja dokonywana przez Importera drogą elektroniczną - wpisywanie
danych do CVED.

W celu wpisania danych dotyczących importu zwierząt lub produktów naleŜy:
1. Z Menu Głównego wybrać Dokumenty weterynaryjne, a następnie jedną z opcji:
– CVED-A dla zwierząt
– CVED-P dla produktów
2. Kliknąć na link Nowe(y)

3. Wybrać kod taryfy celnej wskazując zwierzę lub produkt (kliknąć na +)
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a następnie uszczegółowić informacje o zwierzęciu i kliknąć Przydziel

4. Wpisać dane w poszczególne pola informacyjne na kolejnych zakładkach (w sposób
analogiczny jak opisany w przeglądaniu CVED).
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5. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, naleŜy kliknąć link Zapisz bez zatwierdzenia i
podać hasło logowania. Kończy to procedurę prenotifikacji.
6. System przekaŜe drogą elektroniczną wypełniony CVED do tego PKG, do którego jest
przydzielony zalogowany Importer.
7. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu przez PKG, dokument CVED będzie dostępny dla
wszystkich uprawnionych uŜytkowników, takŜe dla Importera.

8.

Zakończenie pracy.

Sposoby zakończenia pracy w systemie TRACES:
1. UŜytkownik wybiera opcję Wyloguj – nowy uŜytkownik moŜe zalogować się na tym samym
komputerze.
2. UŜytkownik zamyka przeglądarkę internetową (z Menu Plik naleŜy wybrać Zamknij lub X w
prawym górnym rogu ekranu) – koniec połączenia z systemem.
3. Minął limit czasu oczekiwania systemu. Po określonym czasie bezczynności uŜytkownik
zostanie automatycznie wylogowany z systemu. W takim wypadku wszystkie wprowadzone
zmiany, które nie zostały zapisane, zostaną utracone. Jeśli po osiągnięciu limitu czasu
oczekiwania i wylogowaniu z systemu uŜytkownik usiłuje wykonać czynności w systemie, w
aplikacji zostanie wyświetlony komunikat o braku połączenia. W takim przypadku uŜytkownik
powinien ponownie zalogować się do systemu na ekranie logowania.

****
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