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EC
CAS‐jjä rjesstelm
mä ä n kirjau
k utum
minen
ECA
AS on Euroop
pan komission tietojärjesttelmien käytttäjien toden
nnuspalvelu. Sen avulla valtuute‐
v
tut kkäyttäjät voivat kirjautua
a erilaisiin koomission tietojärjestelmiin yhden käyyttäjätunnukksen ja
salasanan avullaa.
ECA
AS‐tunnus tarrvitaan esime
erkiksi PIC‐kooodin rekiste
eröimistä ja loppuraport in avaamista
a varten.
Kirjaautuminen on
o helppoa ja
a sen tekemi nen vie noin
n 5 minuuttia
a.

Avaa sivu osoitteess
o
sa https:///webga
ate.ec.eurropa.eu/ccas/
1.

2.
2.

1. Voit vaih
htaa halutessasi ECAS‐tuunnuksen rekkisteröitymiskieleksi myöös suomen ta
ai
ruotsin. [Huom. suo
omenkielisesssä käyttöliitttymässä on vielä
v
virheitää, joten
suositteelemme ECASS‐rekisteröityymistä englaanninkielisen
n liittyvän kauutta.]
2. Uuden tunnuksen
t
lu
uominen voiddaan aloittaaa kohdasta Sign Up tai Loogin: not reggistered
yet.

3. Täydenn
nä tähdellä* merkityt paakolliset tied
dot: etunimi, sukunimi, säähköpostioso
oite,
sähköpo
ostiosoitteen
n varmennuss ja sähköposstiviestin kieli sekä kirjoitta kuvassa oleva
varmennuskoodi.
4. Syötä ku
uvassa oleva varmennuskkoodi Enter the code ‐ke
enttään. Jos vvarmennuskkoodi on
epäselvää, voit hakea
a uuden kooddin

‐pain
nikkeella.

atement.
5. Lue ja hyväksy tietossuojalause eeli Privacy sta
opuksi Sign up ‐painikettaa. Saat vahvistusviestin sähköpostiisi .
6. Paina lo
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7. Hetken kuluttua saat sähköpostiisi automaattisen viestin, jossa on uusi käyttäjä‐
tunnuksesi ja linkki uuden salasanan tekemiseen.
Sähköpostiin tulleessa automaattisessa viestissä oleva kirjautumislinkki on voimassa
vain 90 minuuttia. Jos et ehdi muuttaa salasanaa tuona aikana, voit hakea uuden
tunnuksen ECAS:in aloitussivulla https://webgate.ec.europa.eu/cas/ olevan Lost your
password tai New password ‐toiminnolla.

8. Luo ECAS‐salasana. Salasanassa tulee olla vähintään 10 merkkiä, joista ainakin kolmessa
tulee olla joko iso kirjain (A‐Z), pieni kirjain (a‐z), numero (0‐9) tai erikoismerkki
(!?=”#$%&’*/,.+[]@\{}´|;:~).
9. Lähetä lomake Submit‐painikkeella. Tämän jälkeen saat vahvistusviestin sähköpostiisi.
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10. Nyt voit kirjautua ECAS‐tunnuksella esim. URF‐järjestelmään PIC‐koodin
rekisteröitymistä varten tai aukaista loppuraporttisi, jonka linkki on lähetetty sinulle
erikseen kansallisesta toimistosta sähköpostiisi.

Kadonnut salasana
Säilytä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi turvallisessa paikassa. Voit saada tarvittaessa
sähköpostiisi uuden salasanan ECAS:in aloitussivulla https://webgate.ec.europa.eu/cas/ olevan
Lost your password tai New password ‐toiminnon avulla

Lisätietoja

ECAS:in Help‐nappulan takaa löydät vastauksia tavallisimpiin virhetilanteisiin. Kun vaihdat
ruudun yläreunan valikosta kielen, niin voit saada vastaukset näkyviin myös suomen tai ruotsin
kielellä.

ECAS User Manual ‐oppaassa on lisätietoja
mm. käyttäjätunnuksen ja salasanan
hankkimisesta sekä ohjeita nimen tai
sähköpostiosoitteen muutoksesta:
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_prod
uct_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructur
e/27258_ECAS_User_Manual.pdf
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