Konto loomise ja registreerimise juhend TRACES NT
süsteemis
EU Login konto loomine
1. Minge TRACES NT kodulehele - https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login ;
2. Paremal üleval nurgas valige eelistatud keele;

3. Vajutage nuppule „Registreeru TRACESi kasutajaks“

4. Seejärel liigute automaatselt EL sisselogimiskeskkonna (EU Login) registreerumise aknasse.
Täitke kõik vormil toodud lahtrid: eesnimi, perekonnanimi, e-mail, e-maili keel ning sisestage
kontrollkood.
NB! Andmed, mida siia sisestate kuvatakse ka ühtsel sisseveodokumendil (CHED) selle
allkirjastamisel. E-mailiks soovitame panna Teile kuuluva töö e-maili, millega logite tulevikus
TRACES NT süsteemi.
Tutvuge andmekaitse põhimõtetega ning tehke linnuke vastavasse lahtrisse, seejärel
klõpsake väljal „Loo konto“.

5. Seejärel saadab süsteem Teie poolt sisestatud e-maili aadressile kirja, millest leiate
registreerimise kinnitamiseks ning parooli loomiseks vajaliku lingi.
NB! Lingile vajutamiseks ja uue parooli loomiseks on Teil aega 90 minutit. Nimetatud aja
möödumisel link aegub, seega soovitame registreerimise lõpule viimiseks vajutada sellele
koheselt pärast kirja saabumist. Kui Teil ei ole võimalik registreerimist viia lõpuni 90 minuti
jooksul peate tegema uue taotluse. Kui Teieni ei jõua automaatvastus koos lingiga saate abi
sellelt leheküljelt: https://webgate.ec.europa.eu/cas/contact.html

Registreerumine TRACES NT süsteemis
1. Minge uuesti TRACES NT kodulehele - https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
2. Vajutage nuppu „Logi sisse Tracesisse“

3. Seejärel suunatakse Teid edasi EU Login sisselogimiskeskkonda. Sisselogimiseks kasutage emaili aadressi, mille EU login konto loomisel valisite.

4. Süsteemist välja logimiseks tuleb vajutada ekraani paremas ülaservas oma e-maili aadressile,
kust avaneb hüpikmenüü.

5. Vajutades nupul „Redigeeri oma profiili“ saate seadistada oma seadeid (muuta ajavööndit,
märkida ära milliseid teavitusi soovite ning millisel kellaajal).

6. Järgmiseks tuleb Teil valida roll: “Ettevõtja”.

6.1. Otsige oma ettevõtet andmebaasi kantud ettevõtete seast. Ettevõtteid saab otsida riigi, osa,
tegevuse liigi või ettevõtte nime järgi.

6.2. Taotluse esitamiseks tehke linnuke märkeruutu ettevõtja andmete rea järel, seejärel vajutage
nuppu „Taotle luba“

6.3. Vajutage „Saada loataotlus“.

6.4. Teie profiil kinnitatakse Veterinaar-ja Toiduameti poolt.

7. Kui Teie ettevõtet otsingu tulemustes pole, tuleb Teil oma ettevõte ise süsteemi lisada vajutades
üleval paremal nupp “Loo uus ettevõtja“

7.1. Täitke avanenud leheküljel kõik lahtrid nõutava teabega (ettevõte nimi, riik, linn
(postiindeksi järgi), täpne aadress, kontaktandmed (telefon, e-mail), registrikood).

7.2. Sama lehekülje parempoolsest tulbast vali „Lisa tegevus“. Seejärel ilmuvad ekraanile väljad,
kus tuleb täita ära kindlasti kohustuslikud tärniga (*) märgitud lahtrid

7.3. Sama tulba all olevas osas vajutage nupule „Search responsible authorities“

7.4. Avaneb aken, kus saab otsida piiripunkti millega soovite enda ettevõtet siduda. Vajutades
nuppu „Eriotsing“ saate otsingukriteeriume täpsustada. Ettevõtet on võimalik siduda mitme
piiripunktiga.
NB!
 Elusloomade ühtsesisseveodokumendi esitamisel valige piiripunkti domeeniga
„ÜSVD-L / CHED-A“;
 Teatavale loomsete saaduste ühtsesisseveodokumendi esitamisel valige piiripunkti
domeeniga „ÜSVD-T / CHED-P“.

7.5. Seejärel kliki üleval paremal servas sinisel nupul „Loo uus ettevõtja“.
8. Teie profiil kinnitatakse Veterinaar-ja Toiduameti poolt.

