IEI (International Entity
Identifier) felhasználói
segédlet

Regisztráció
A London Stock Exchange által létrehozott Pre-LEI kódót IEI kódnak nevezik.
Az IEI adatbázishoz való hozzáféréshez kattintson a következő linkre: www2.londonstockexchangegroup.com/register-for-lei.
Az összes ingyenes szolgáltatás regisztrációval érhető el, amihez az alábbi regisztrációs képernyőt kell kitölteni:
1. A regisztrációhoz kattintson a pirossal megjelölt gombra, ezt
követően jelenik meg a jobb oldali regisztrációs képernyő.
2. A pirossal megjelölt mezők
kitöltése kötelező.

3. Amennyiben további
előfizetéses szolgáltatásokat
is szeretne, mint például a
SEDOL Masterfile, azt itt
tudja igényelni.

4. Kérjük, hogy ne feledkezzen
el az Általános szerződési
feltételek elfogadásáról a
regisztrációs képernyő alján. A
dokumentum a következő
linken érhető el: http://T&Cs

Fontos, hogy az egyértelmű azonosíthatóság érdekében a cége teljes nevét
tüntesse fel a „Company Name” mezőben!
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Főképernyő
Az UnaVista oldalra való bejelentkezéskor a következő képernyő látható:

A Search (Keresés)
gomb lehetővé
teszi, a Pre-LEI kód
keresését, a
szervezet nevének
vagy annak egy
részletének
megadásával.

Az Önök által elérhető mappák a könyvtárakban jelennek
meg. A mappák elérése hozzáférési jogosultságtól függ. A
mappa tartalmának megjelenítéséhez kattintson a mappa
jobb oldalán lévő számra.

A „News” fülön jelennek meg az új rendszerüzenetek.

A „Dashboard” fülön jelenik meg a cégéhez
rendelt táblázat.

A Főképernyőn jelennek meg a friss hírek
vagy az Una Vista aktualitásai valamint az
elérhetőségek.
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Mappák
Az UnaVista platformra bejelentkezve a bal oldali panelen a mappák listája látható. A mappák elérhetősége függ a felhasználói profiltól és a további
előfizetett szolgáltatásoktól.
A lent megjelenített mappák mindenki számára elérhetőek:
A mappa jobb oldalán lévő
pirossal megjelölt számra
kattintva megjelenik a mappa
tartalma a jobb oldali panelen.

Mappa összefoglaló:
• Pre-LEI Consolidated
Search – tartalmazza az
összes Pre-LEI értéket
amiből majd Pre-LOU
lesz
• My IEI Data –
tartalmazza az összes
IEI igényt, amit
benyújtott
• IEI Daily Export Files –
tartalmazza a napi
frissítéseket és az
összes LEI fájlt
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IEI kód keresés
Mielőtt IEI kódot igényelne ellenőrizze az adatbázisban, hogy van-e már létező IEI vagy Pre-LEI kódja:

1. Írja be a szervezet nevének egy részét a „Search” mezőbe és a kereséshez nyomja meg az
enter gombot. Ez fel fogja hozni az összes szervezetet, aminek nevében szerepel a „Search”
mezőben lévő karakter sor.

2. Azok a szervezetek, akiknek a neve
tartalmazza a keresett karakter sort a
jobb oldali panelben láthatóak a
vonatkozó Pre-LEI kóddal együtt.
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IEI vagy Pre-LEI kód nézet
A LEI vagy Pre-LEI kód megtalálása után a részletek könnyedén megjeleníthetőek és exportálhatóak egy külön lapra:
1. A megnézni kívánt sort kattintással válassza
ki!

2. Kattintson a View Pre-LEI gombra, ami akkor lesz aktív, ha ki van jelölve a
sor. Kinyílik a LEI részletező ablak.

A részletes oldalt ki lehet
nyomtatni vagy exportálni
PDF vagy szöveges
formátumba.
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IEI igénylés
Az IEI kód igénylés gomb csak a Pre-LEI adatbázisban való keresést követően válik láthatóvá. Először mindenképpen ellenőrizni kell, hogy már
létezik-e IEI vagy más Pre-LEI kód:

1. Írja be a szervezet nevének egy részét a kereső mezőbe és az enter gomb megnyomásával
indítsa el a keresést. Ez felhozza az összes szervezetet, aminek neve tartalmazza azt a szót, amit
beírt a „Search” mezőbe.

2. Azok a szervezetek, akiknek a neve tartalmazza a
keresett szót a jobb oldali panelben láthatóak a
vonatkozó pre-LEI kóddal együtt.

3. Amennyiben a keresett szervezet nem jelent meg a listában, használja a
jobb felső sarokban lévő ”Request IEI” gombot. A „Request IEI” gomb
megnyomásával egy űrlap jelenik meg kitöltés céljából.
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IEI igénylés
A Pre-LEI kódra való keresést követően lehetősége van IEI kód igénylésre a képernyő jobb felső sarkában lévő „Request IEI” gomb
megnyomásával. Így megjelenik a „Create Request” űrlap:

1. A pirossal jelzett mezők kitöltése
kötelező.

2. Ezek a
jelek , segítséget adnak
az igénylési folyamat során.

3. Miután kitöltötte a kötelező
mezőket, nyújtsa be az űrlapot a
„Create” gomb megnyomásával.
A „Create” gomb szürke marad, ha
nem töltött ki minden kötelező
mezőt.

Kapcsolódó azonosítók megadása
segíthet az érvényesítési folyamatban.

A támogató dokumentumok
és információk lehetővé
teszik az igénylő számára,
hogy feltöltsön támogató
anyagot az IEI kód igénylés
részeként.
Támogató anyagok lehetnek:
cégalapítási, vagyonkezelési
dokumentumok, tájékoztatók
stb.
Ha harmadik személy
bevonásával igényli a LEI
kódot, akkor a
meghatalmazást itt lehet
feltölteni.

Fontos megjegyzés: Az igény feldolgozása előtt kell fizetni!
Az igénylőnek a My IEI Data mappába kell mennie, hogy fizessen és benyújtsa feldolgozásra igényét –
lásd következő oldalt.

Minél több a hasznos támogató,
információs anyag annál gyorsabb
lehet az igény feldolgozása.
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IEI igénylés kezelése
Az összes IEI kód kérés megjelenik a „MY IEI Data” mappában. Itt kezelheti az igényt úgy, mint a fizetést és az igény feldolgozásra történő
benyújtását:
Fontos megjegyzés:
Kattintson a „My Data Folder” jobb
oldalán lévő számra, hogy
megjelenítse a folyamatban lévő IEI
igénylései számát.

Az igényelt IEI kód érvényesítési folyamathoz meg
kell kezdeni a hitelkártyás fizetést.
• Az igény benyújtását követően a számláján az
összeg csak zárolásra kerül, de a fizetés
automatikusan nem történik meg.
• A fizetés csak akkor történik meg ha az IEI
kiosztásáról az igény benyújtójának küldenek egy
e-mailt, amely visszaigazolás a LEI kódról.

A szerkesztés alatt álló IEI
kódot jelölje meg a
a gomb kiválasztásával.

A szerkesztés alatt álló sort a „Pay and Submit Request” gombra
kattintva tudja véglegesíteni.
További részletek a 11. oldalon.

A szerkesztés alatt álló sort a
Delete Draft gomb
kiválasztásával lehet törölni.
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Fizetés és igénybenyújtás
A My IEI Data mappán keresztül indítható a fizetés és az IEI igény
benyújtásának folyamata:

2. A megfelelő sor kiválasztása után kattintson a „Pay and Submit Request”
gombra.

1. Válassza ki az
értéket a négyzet
bepipálásával.

3. Adja meg a hitelkártya
adatokat és válassza a
„Continue” gombot a fizetés
jóváhagyásához.
4. A jóváhagyást követően a hitelkártya
adatok feldolgozásra kerülnek és egy válasz
e-mailt kap a fizetés státuszának
megerősítéséről.

Megjegyzés: Amikor az IEI igénye validálásra kerül e-mailben felveszik Önnel a kapcsolatot az igénybenyújtást követő 5 napon belül.
Amennyiben további információra van szükség megkeresik Önt.
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Meglévő IEI érték módosítása
Bármelyik felhasználó javíthatja IEI kódját, ha úgy gondolja, hogy a megadott adatok helytelenek:
1. Válassza ki azt sort, amit
módosítani szeretne azzal, hogy a
sorra kattint.

3. Megjelenik egy ablak,
amiben meg kell adni a
módosítás okát és
hatálybalépésének dátumát,
majd kattintson az OK
gombra.

2. Kattintson a „Challenge Record” gombra, ami
hozzáférhetővé teszi a kiválasztott sort.

A benyújtást követően
válasz e-mailben
megerősítik a módosítás
benyújtását.
A választ általában az igény
benyújtását követő 3
munkanapon belül
megkapja.

Megjegyzés: Csak a London Stock Exchange által létrehozott IEI érték módosítható.
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Csoportos igényléssel kapcsolatos
információ
Csoportos igénylést 10 vagy ennél több IEI kód igénylés esetén lehet elérni. Részletes információk a csoportos igény benyújtásának folyamatáról, az
űrlap kitöltéséről az IEI BULK Request Information mappában található.

1. Kattintson az IEI Bulks Request Information mappa jobb oldalán lévő
számra, ami megjeleníti az elérhető fájlokat a jobb oldali panelben.

2. Az IEI Bulk Request User
Manual (felhasználói segédlet) és
az IEI Bulk Request Template
(űrlap) letölthető a képernyőn
lévő mappából.

3. A csoportos IEI
igényléshez szükséges
információkra vonatkozó
tábla innen tölthető le.
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IEI adatfájlok letöltése
Napi adatfájlok tölthetőek le úgy, mint Daily Changes (napi változások) vagy Full data (összes
adatfájl).
1. Kattintson az IEI Daily Export mappa jobb oldalán lévő számra, ami megjeleníti az elérhető
fájlokat a jobb oldali panelen.

2. A fájl specifikáció
letölthető a megjelenő
mappából.

3. Válassza ki a fájlt a
kívánt napra vonatkozóan
és elkezdődik a letöltés.
The “Pre-LOU Full File”
egy összesítő napi fájl a
kibocsátott pre-LEI-kről.

Megjegyzés: az IEI fájlok 60 napig elérhetőek a megjelenést követően.
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FTP elérhetőség
Az FTP-n keresztüli kért napi adatfájlok külön kérés esetén állnak rendelkezésre.

1. Kattintson a “Here” szóra, ami
felhozza a „Request” gombot a jobb
oldali panelen.

2. Kattintson ide az FTP kéréshez, hogy elérje az IEI Daily
Export fájlt és a Pre-LOU napi teljes konszolidációs fájlt.

A Status mező módosul Request-re majd Created-re. Egy e-mail
elküldésre az FTP bejelentkezés részleteivel. Amennyiben 3 napon
belül nem kap semmit, kérem vegye fel a kapcsolatot a következő
e-mail címen iei@lseg.com

Amennyiben az FTP hozzáférést magkapta ide kattintva újraküldjük az eredeti e-mailt az FTP belépés részleteivel.
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Speciális keresés és szűrés
Az UnaVista platform képes arra, hogy bármelyik oszlopra keressen és szűrjön, hogy tovább finomítsa a keresési feltéteket:

Az oszlop szűrő egy ideiglenes szűrő
nézet, ami lehetővé teszi az értékre
történő szűrést a kiválasztott oszlopban:
• Az oszlop szűrő elérhető az oszlop
fejlécében lévő lefelé mutató nyílra való
kattintással és szűrők kiválasztásával
• Válassza ki a szűrőt az adat típusának
megfelelően. A szöveg értékek a
következők szerint szűrhetők:

- egyenlő
- kezdődik valamivel
- végződik valamivel
- tartalmaz
A keresési eredmények megjelennek a Filter melletti négyzet
kijelölésével.

• Dátumot a naptár alapján
lehet választani.

A szűrt oszlop fejléce pirossá válik, hogy jelezze a szűrést.

• A többszörös keresés mező feltölthető
egyszerre több adattal vagy beilleszthető
lista is.

A szűrők eltávolítása a sorra való jobb kattintással és a
„RemoveAllFilters” kiválasztásával történik.

Válassza az üres négyzetet, ha üres
mezőket szeretne keresni és válassza a
nem üres négyzetet, ha ki akarja zárni az
üres mezőket a keresésből.
Megjegyzés: Ha a speciális szűrőt használja a kezdeti szűrésnél, akkor ezen az oldalon nem kérhet IEI kódot.
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Kapcsolat
Az IEI igényekkel kapcsolatos teljes operációs támogatás elérhető londoni idő szerint 09:00 és 17:00 óra között.

A kapcsolattartás részletes adatai a következők:
IEI ügyfélszolgálat
További információk: www.lseg.com/iei
Telefonszám: +44 (0)207 797 3300
E-mail: iei@lseg.com

16

