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1. KES SAAB HALLATA JUURDEPÄÄSU IMI-le? 

Riiklikud IMI koordinaatorid (NIMICud) vastutavad selle eest, et asjaomased asutused oleksid IMI-s 
registreeritud ning saaksid juurdepääsu moodulitele, mis vastavad nende pädevusvaldkonnale. 
NIMICud võivad delegeerida oma ülesanded osaliselt või tervikuna teistele registreeritud asutustele.  

IMI süsteemile juurdepääsu haldavaid asutusi nimetatakse juurdepääsuhalduriteks. 
Juurdepääsuhaldurid tagavad lisaks uute asutuste ja kasutajate registreerimisele ning konkreetsetele 
moodulitele juurdepääsu võimaldamisele ka selle, et asutuste andmed oleksid ajakohased.  

Paljud juurdepääsu haldamise eest vastutavad asutused vastutavad ka teabevahetuse ja/või 
teabevahetuse koordineerimise eest IMI-s.  

Kasutajate õigused asutuses sõltuvad nende konkreetsetest ülesannetest. Teiste asutuste 
registreerimiseks ja haldamiseks peavad juurdepääsuhalduri rolliga asutuses töötaval kasutajal 
olema administraatori õigused. 

 

2. ASUTUSE REGISTREERIMINE 

Juurdepääsuhaldurid registreerivad pädevaid asutusi, kellel on vaja kasutada IMI-t. Kui olete 
juurdepääsuhalduri rolli täitvas asutuses kasutaja, kellel on administraatori õigused, siis Te võite: 

 registreerida asutusi IMI-s ise või 

 kutsuda asutusi end registreerima.  

 Asutus tuleks IMI-s registreerida ainult üks kord. Enne asutuse registreerimist kontrollige, kas see 
on juba registreeritud. Kui asutus on registreeritud, siis võib olla vaja ainult: 

 anda talle juurdepääs uuele moodulile (vt punkt 2.1.2) 

 registreerida uusi kasutajaid ja/või 

 muuta olemasolevatele kasutajatele määratud rolle (vt punkt 3.2). 

Kui asutus ei ole veel registreeritud, siis kas registreerige see ise või saatke talle kutse 
registreerumiseks. 

2.1. ASUTUSE REGISTREERIMINE IMI-s 

Juurdepääsuhaldurina saate registreerida uue asutuse menüüvaliku „Haldus” kaudu. See koosneb 2 
etapist: 

1. Sisestage asutuse ning esimese kasutaja andmed. 

2. Andke asutusele juurdepääs asjaomastele moodulitele. 
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2.1.1. ASUTUSE JA ESIMESE KASUTAJA ANDMETE REGISTREERIMINE 

Sisestage järgmised andmed: 

 asutuse ametlik ja mitteametlik nimi (et partnerasutused saaksid aru, mis on asutuse 
vastutusvaldkond)  

 asutuse kontaktandmed (telefoninumber, aadress ja veebisait) 

 asutuses esimesena registreeritava kasutaja nimi ja kontaktandmed. 

Valige klassifikatsiooni loendist asjakohased vasted, et teavitada partnerasutusi asutuse 
vastutusvaldkonnast. 

 Esimene kasutaja saab automaatselt e-posti teel ajutise salasõna. Teie ülesanne on teatada 
kasutajale tema kasutajanimi. Turvakaalutlustel EI tohi Te seda teha e-posti teel.  

Esimestele kasutajatele omistatakse administraatori õigused, mis võimaldavad neil: 

 ajakohastada asutuse andmeid IMI-s 

 registreerida kasutajaid, ajakohastada nende andmeid ja tühistada nende volitusi 

 lähtestada salasõnu.  

Lisateabe saamiseks vt suunised administraatoritele – Minu asutuse ja kasutajate haldamine. 

Olete nüüd registreerinud asutuse ja selle esimese kasutaja IMI süsteemis. Järgmine ülesanne on 
anda juurdepääs asjakohas(t)ele IMI mooduli(te)le. 

2.1.2. JUURDEPÄÄSU ANDMINE MOODULI(TE)LE 

Valige vaheleht „Moodulid” ja andke juurdepääs asjakohas(t)ele mooduli(te)le. Sõltuvalt valitud 
moodulist, võib osutuda vajalikuks: 

 täpsustada, kas asutusel on koordinaatori roll või ta on lihtsalt asutus 

 teha valik moodulispetsiifiliste klassifikatsioonide loenditest  

 määrata sätted seoses heakskiitmise, tagasilükkamise ja jaotamisega (ainult päringute puhul) 

 valida seonduv koordinaator (ainult juhul, kui asutusel ei ole asjaomases moodulis 
koordinaatori rolli). 

Teie registreeritud kasutajal on valitud mooduli(te) raames automaatselt kõik kasutajaõigused . 

2.2. ASUTUSTE KUTSUMINE REGISTREERUMA 

Asutuste kutsumine registreeruma võib vähendada Teie töökoormust, säilitades samal ajal kontrolli 
registreerimisprotsessi üle. Asutus saab end ise registreerida ainult juurdepääsuhaldurilt vastava 
kutse saamise korral. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/managing_authority_users_et.pdf
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Protsess koosneb 4 etapist: 

1. Juurdepääsuhaldurina Te koostate ja esitate registreerimiskutse. Valige menüüst „Haldus”  
„Registreerimiskutsed”. 

2. Pädev asutus saab kutse ja salvestab oma andmed süsteemis. 

3. Teid kui juurdepääsuhaldurit teavitatakse iga kord automaatselt e-kirjaga, kui mõni asutus 
end registreerib. Teie peate asutuse sisestatud andmed kinnitama. Registreeringute 

kuvamiseks valige menüüst „Minu ülesanded”  „Ootab kinnitamist”.  

4. Asutusele juurdepääsu andmiseks asjaomastele IMI moodulitele valige vaheleht „Moodulid”.  

1. Kutsuge asutus registreerima  2. Asutus registreerib end ise  3. Kinnitage registreerimine  

4. Andke juurdepääs moodulitele 

 

3. ASUTUSTE JA KASUTAJATE HALDAMINE  

Kui registreerite IMI-s asutuse, saate automaatselt selle juurdepääsuhalduriks ja muutute nähtavaks 
asutuse haldusteabe vahelehel. Saate ajakohastada selle asutuse ja kasutajate andmeid rubriigis 

„Haldus”  „Koordineeritavad asutused”. Selle menüüvaliku all olevad asutuse otsingukriteeriumid 
annavad vasteks ainult sellised asutused, mille puhul Te olete juurdepääsuhaldur. Võite seda 
kasutada ka oma riigis muude asutuste ja kasutajate haldamiseks. Selleks valige kriteeriumi „Ainult 
minu asutused” juures „Ei”. 

3.1. ASUTUSTE HALDAMINE 

3.1.1. ASUTUSTE PÕHIANDMETE AJAKOHASTAMINE  

Asutuste andmed IMI-s peavad olema ajakohased, et teistel asutustel oleks lihtne teha kindlaks oma 
partnerasutused. Asutuse põhiandmete ajakohastamiseks: 

1. Määrake kindlaks asutus, kasutades menüüvalikut „Koordineeritavad asutused”.  

2. Avage asutuse andmed.  

3. Vahelehelt „Asutus” leiate nupu „Muuda asutust”. See võimaldab muuta ka konkreetseid 
andmeid seoses klassifikatsiooni, moodulite ja haldusteabega.  

3.1.2. MOODULI KLASSIFIKATSIOONE, SÄTETE JA SEONDUVATE KOORDINAATORITE 

AJAKOHASTAMINE 

Mooduliga seotud teabe muutmiseks: 

1. Klõpsake vahelehel „Asutus” nuppu „Muuda asutust”. 

2. Liikuge vahelehele „Moodulid”. 

3. Valige moodul. 

4. Muutke klassifikatsioone, sätteid ja/või seonduvaid koordinaatoreid. 
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3.1.3. JUURDEPÄÄSUHALDURITE LISAMINE JA NENDE VOLITUSTE TÜHISTAMINE 

(HALDUSTEABE VAHELEHT) 

Haldusteabe vahelehel kuvatakse asutuse kohta IMI-s järgmine teave: 

 staatus (aktiivne või peatatud) 

 juurdepääsuhaldurid 

 ajakohastamise ajalugu 

 administraatori õigustega kasutajate nimekiri.  

Vahelehel „Asutus” leiduv nupp „Muuda asutust” võimaldab Teil määrata oma asutusele 
juurdepääsuhalduri rolli. See lihtsustab Teil asutuse haldamist, kuna see lisatakse vaikimisi valitud 
otsingukriteeriumitele menüüvalikute „Koordineeritavad asutused” ja „Saada e-kiri” puhul. 

3.1.4. MOODULITELE JUURDEPÄÄSU ANDMINE JA PEATAMINE  

Asutusele konkreetsele moodulile juurdepääsu andmiseks või peatamiseks: 

1. Määrake kindlaks asutus, kasutades menüüvalikut „Koordineeritavad asutused”. 

2. Avage asutuse andmed. 

3. Liikuge vahelehele „Moodulid”.  

Konkreetsele moodulile juurdepääsu andmisel tuleb valida ka seonduv koordinaator. Kui annate 
juurdepääsu uuele moodulile, siis IMI määrab kõigile asutuses tegutsevatele administraatoritele 
automaatselt kõik kasutajate rollid asjaomase mooduli jaoks. Teil võib tekkida vajadus määrata 
seoses mooduliga rolle muudele olemasolevatele kasutajatele või registreerida mooduli jaoks uusi 
kasutajaid.   

Selleks et  muuta asutuse roll konkreetse mooduli puhul „Asutusest” „Koordinaatoriks” (või 
vastupidi), peate kõigepealt peatama tema juurdepääsu asjaomasele moodulile. 

3.2. KASUTAJATE HALDAMINE  

Sarnaselt asutuste andmete haldamisele saate hallata ka asutustes tegutsevate kasutajate andmeid. 
Te võite: 

 registreerida uusi kasutajaid  

 muuta automaatselt määratud kasutajanimesid (kui registreerimine on lõpule viidud)  

 muuta kasutajate õigusi (määrata seoses eri moodulitega rolle ja neid tühistada) 

 lähtestada salasõnu 

 tühistada kasutajate volitusi.  

Kasutajate haldamiseks: 

1. Leidke asjaomane asutus, kasutades menüüvalikut „Haldus”  „Koordineeritavad asutused”. 
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2. Avage asutuse andmed. 

3. Liikuge vahelehele „Kasutajad”.  

4. Kuvatakse registreeritud kasutajate nimekiri. Nüüd saate muuta nende andmeid või 
lähtestada salasõna1. 

 Kui registreerite uue kasutaja, siis ta saab automaatselt oma ajutise salasõna e-posti teel. Teie 
ülesanne on teatada kasutajale tema kasutajanimi. Turvakaalutlustel EI tohi Te seda teha e-posti 
teel. 

3.2.1. SALASÕNA AEGUMINE 

Salasõna tuleb muuta iga 6 kuu järel. Kasutajatele saadetakse asjaomane meeldetuletus e-posti teel.2  

Juurdepääsuhaldurina näete, kas kasutaja:  

 on vähemalt ühe korra sisse loginud (staatus: aktiivne) 

 ei ole kordagi sisse loginud (staatus: uus) 

 salasõna on ajutine, kehtiv, peatatud või aegunud. 

 

4. JUURDEPÄÄSU ANDMINE UUELE LOODUD MOODULILE  

Kui IMI süsteemi lisatakse uus moodul, võib Teie ülesandeks olla määrata kindlaks asutused, kes 
peavad seda kasutama. Asjaomaste asutuste kindlaksmääramine võib olla ka kellegi teise ülesanne, 
kuid Teie ülesandeks on anda neile juurdepääs IMI-le. 

 Kui asjaomased asutused on kindlaks määratud, siis kontrollige, kas nad on juba IMI-s 
registreeritud. Kui asutus on mõne olemasoleva mooduli raames juba registreeritud, siis lisage talle 
lihtsalt juurdepääs uuele moodulile vahelehel „Moodulid” (vt punkt 3.1.4). Kui asutus ei ole veel IMI-s 
registreeritud, siis registreerige see ise või saatke talle kutse registreerumiseks (vt punkt 2.1). 

 

5. ASUTUSE EEMALDAMINE IMI-st 

Asutuse eemaldamiseks: 

1. Peatage selle juurdepääs kõigile moodulitele. 

Võite peatada juurdepääsu moodulite ühekaupa vahelehel „Moodulid”. Kui peatate 
juurdepääsu konkreetsele moodulile, saab asutus lõpetada poolelioleva teabevahetuse selle 
mooduli raames, kuid ei saa enam osaleda uues teabevahetuses. Asutusea juurdepääsu 
peatatud moodulile võib taastada millal tahes. 

                                                                 
1 Kui lähtestate salasõna, saadab süsteem kasutajale e-kirja ajutise salasõnaga. 
2
 Salasõnad peavad vastama järgmistele nõuetele: 

 viimast 5 salasõna ei saa kasutada; 

 salasõna peab koosnema vähemalt 8 märgist; 

 salasõna peab sisaldama vähemalt 1 suurtähte, 1 väiketähte, 1 numbrit. 
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2. Deaktiveerige asutus vahelehel „Asutus”. See tähendab, et asutus ei saa enam võtta teistelt 
asutustelt vastu uusi päringuid ega teateid ning teda ei leiate enam üldise 

otsingufunktsiooniga menüüvaliku „Asutused”  „Otsi” kaudu. 

3. Kui Te asutust ei taasaktiveeri, siis see kõrvaldatakse IMI-st 6 kuud pärast deaktiveerimist. 

1. Peatage juurdepääs kõigile moodulitele  2. Deaktiveerige asutus  3. Asutus automaatselt 

kõrvaldatud 

Kui Teil on vaja asutus taasaktiveerida enne, kui see kõrvaldatakse, kasutage vahelehte „Asutus”. 
Taastage asutuse juurdepääs asjaomastele moodulitele, et ta saaks osaleda teabevahetuses. 


