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IdM a správa uživatelských oprávnění

• Zavedení nového IdM v roce 2016 (náhrada za IdM od 
firmy Novell, změna se dotkla všem uživatelů) 

• Výsledkem je, že máme uživatele pěkně na jednom 
místě

FR Cesnet, UJEP,  2017



IdM a správa uživatelských oprávnění

• IdM poskytuje přihlašovací služby (LDAP, Shiboleth) pro IS 
UJEP 

• V rámci seznamování s GDPR  se otevřely požadavky na další 
evidence a dokladování uživatelských oprávnění v IS 
univerzity

• Současný stav zasílání emailových žádostí o oprávnění ve 
volném formátu do HelpDeskového systému je 
nedostačující. Ani systémy nepodávají vždy potřebné a 
přehledné informace.

FR Cesnet, UJEP,  2017



IdM a správa uživatelských oprávnění

•Zrodil se nápad zavedení centrální 
evidence/registru žádostí o oprávnění 
uživatele v IS UJEP

•Úspěšně podán projekt „Rozvoj systému 
správy identit UJEP“, Fond rozvoje CESNET 

FR Cesnet, UJEP,  2017



IdM a správa uživatelských oprávnění

• Cíle projektu:

• Cíl 1: evidence přidělování uživatelských oprávnění a rolí 
v jednotlivých systémech univerzity, včetně schvalovacího 
workflow (registr oprávnění)

• Cíl 2: připojení systému tiskových služeb k IdM (LDAP službě) 
– již realizováno 

• Cíl 3: připravenost pro automatizaci přidělování  a odebírání 
oprávnění v informačních systémech

FR Cesnet, UJEP,  2017



Správa uživatelských oprávnění - řešení
• Analýza  oprávnění v systémech: správci systémů provedli 

mapování rolí v systémech 

Sledovali tyto parametry oprávnění:

• Název role (lidsky), popis role  stručný, popis dlouhý

• Role dle systému, identifikátor role, parametry pro roli, pravidlo pro 
username

• Kdy se role přiděluje/odebírá (pravidlo přidělení, žádost)

• Popis schvalování, kdo schvaluje, kdo oprávnění zakládá, odebírá

• Co se děje po ukončení PPV, časový posun odebírání práv

• Popis přístupu k osobním údajům 

FR Cesnet, UJEP,  2017



Správa uživatelských oprávnění - řešení

• Výsledky mapování – skupiny rolí 

• Role všeobecné – např. role zaměstnanec, student

• Role základní - typické a jasně definované v systémech 
(studijní referentka)

• Role speciální – ušité na míru dle rozsahu pracovních 
úkolů v systému – ekonomické oddělení, přístupy na 
množiny dat, např. vybrané bank. účty, vybrané tlačítka 
ve formuláři apod. 

FR Cesnet, UJEP,  2017



Správa uživatelských oprávnění - řešení

• Výsledky mapování – proces schvalování:

• Role základní (zaměstnanec, student) jsou automaticky 
přidělovány/odebrány při aktualizaci číselníku osob v IS

• Typické a speciální role jsou přidělovány na žádost, 
kterou schválí odpovědná osoba (systém, role, typ 
schvalovatele)

• Projekt řeší proces žádostí o oprávnění

FR Cesnet, UJEP,  2017



Správa uživatelských oprávnění - řešení
• Dokument Analýza zavedení centrální správy rolí (říjen 2017):

• Typ schvalovatele - 3 základní úrovně:

• přímý vedoucí 

• odpovědná osoba určena na fakultě/součásti 

• celouniverzitní odpovědná osoba

• Typ schvalovatele se určuje pro roli a IS, např.:

• vedoucí katedry – katedrální rozvrhář studijního systému

• proděkan pro studium – fakultní rozvrhář studijního systému

• prorektor pro studium – celouniverzitní rozvrhář
FR Cesnet, UJEP,  2017



Správa uživatelských oprávnění - řešení

• Každý uživatel může založit žádost pro každou osobu a jeho 
konkrétní PPV

• Žadatel bude vybírat z katalogu „Uživatelských oprávnění“

• Do žádosti doplní parametr (kód pracoviště výběrem z číselníku), 
další parametry dle popisu role, zdůvodnění žádosti (popis 
činnosti uživatele)

• Systém dohledá schvalovatele dle přiděleného typu (vedoucí, 
jiná osoba) a předá žádost k vyjádření

FR Cesnet, UJEP,  2017



Správa uživatelských oprávnění - řešení

• Oprávněná osoba schválí/neschválí se zdůvodněním 

• Správce systému provede přiřazení oprávnění (manuálně v IS) a 
potvrdí výsledek do žádosti

• Systém IdM bude zasílat průběžné notifikace: založení žádosti, 
požadavek na schválení, ukončení PPV

• Správce systému může změnit/určit schvalovatele (není dohledán, 
speciální oprávnění, oprávnění na jiné pracoviště – na jinou 
fakultu)

FR Cesnet, UJEP,  2017



Správa uživatelských oprávnění - řešení

• Katalog „Uživatelských oprávnění“, podkladem je mapování

• jasně formulovat Název oprávnění, Popis oprávnění tak, aby 
žadateli bylo jasné oč žádá.

• technický popis role tak, aby správce jasně věděl jak požadavek 
promítnou do systému,(správce není k dispozici nebo změna 
správce)

• popis parametrů role, každá role může mít jiný seznam 
parametrů

• jasně a jednoduše určitelný schvalovatel
FR Cesnet, UJEP,  2017



Správa uživatelských oprávnění - řešení

•Oprávnění se bude přímo vázat na pracovně právní 
vztah, tj. na konkrétní pracovní smlouvu uživatele

• více pracovních úvazků

• dohody, pracovní poměr,

• ukončení PPV

• Systém IdM bude archivovat jednotlivé žádosti a jejich 
vyřízení

FR Cesnet, UJEP,  2017



Správa uživatelských oprávnění - řešení

• V současné době máme s dodavatelem odsouhlasenou Analýzu 
správy oprávnění

Čeká nás: 

• vytvoření aplikace dodavatelem

• zpracování katalogu 

• testování, ověřování schvalovatelů,  

• zpracování dokumentace, metodiky, 

• školení uživatelů, správců IS

FR Cesnet, UJEP,  2017



Správa uživatelských oprávnění -očekávání

Co očekáváme:

• Splnění cíle 1:  registr žádostí o oprávnění, včetně 
schvalování, katalog oprávnění, 

• Splnění cíle 3: připravenost pro další automatizaci 
procesů přidělování/odebírání/evidence přístupových 
práv uživatelů v IS UJEP

• Splnění cíle 2: připojení tiskového systému SafeQ k 
službě LDAP- je realizováno

FR Cesnet, UJEP,  2017



Správa uživatelských oprávnění 
Další nápady:

• Zjistit aktuální stav oprávnění konkrétního uživatele ve všech  
IS, ideálně na jedno kliknutí

• Zjistit oprávnění uživatele k osobním údajům, včetně historie, 
na jedno kliknutí 

•Možný přínos implementace GDPR v IS:

• v rámci GDPR očekáváme rozšíření evidence oprávnění v systémech 
(logování, audity)

• přehlednější / strukturovaný výpis přidělených oprávnění

• identifikace oprávnění ve vazbě na osobní údaje

FR Cesnet, UJEP,  2017



Správa uživatelský oprávnění 

Tímto své nápady předávám dál 

a děkuji za pozornost

Pozn.: nápadem s registrem oprávnění se již inspirovala UPce ;-)

Bronislava Palíková, UJEP

FR Cesnet, UJEP,  2017


