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Upozornenie  

Uvedené súčinnosti reflektujú aktuálne možnosti ÚPVS IAM, ktoré sú známe AKVS ÚPVII. Je 

požadované, aby uvedené požadované protokoly pripojenia DEUS MobileID pod ÚPVS IAM – 

NASES podporoval a držal funkčné minimálne jeden rok (to je do 04/2021) a v prípade budúcej 

implementácie iného protokolu (napr. OAUTH 2.0) dostatočne skoro (t.j. minimálne 6 

mesiacov) ponúkli DEUS-u migračnú cestu na nové rozhranie.  
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Biznis požiadavky: Rozšírenie ÚPVS z dôvodu integrácie 

MobileID  

 

1.1.1 BREQ-03-01 Rozšírenie jednotného prihlasovania v IAM o 

prihlásenie prostredníctvom mobilného zariadenia  

 

Popis: 

Jednotné prihlasovanie prostredníctvom modulu IAM prebieha prostredníctvom prihlasovacej 

obrazovky. Tá umožňuje používateľovi vybrať autentifikačný prostriedok a následne po úspešnej 

autentifikácii vybrať požadované zastupovanie (v mene ktorej identity bude prihlásený). Zobrazovaný 

zoznam autentifikačných prostriedkov je špecifický pre každý systém, ktorý využíva systém 

jednotného prihlasovania . Týmito systémami sú typicky špecializované portály OVM, pričom platí, že 

každý takýto systém má v module IAM konfiguráciu, ktorá umožňuje definovať, ktoré autentifikačné 

prostriedky sa majú zobraziť na prihlasovacej obrazovke, ktorá bola vyvolaná daným systémom. Tieto 

systémy sú v IAM označované ako Service Provideri. Defaultne bude pre každé OVM Identity 

provider MobilneID povolený a zapnutý. 

 

Samotný  proces autentifikácie prebieha v IAM v závislosti od toho, aký autentifikačný prostriedok 

vybral používateľ v prihlasovacej obrazovke. Dôležité je, či vybraný autentifikačný prostriedok je 

prostriedkom, kde fyzickú autentifikáciu vykonáva priamo IAM, tj vystupuje v pozícii autentifikačného 

servera alebo za týmto účelom  žiada vydanie autentifikačného rozhodnutia od systému tretej strany.  

 

Jednotlivé autentifikačné servery, ktoré IAM žiada o vydanie autentifikačného rozhodnutia 

označujeme ako IDP a sú zavedené v konfigurácii IAM a sú pre ne stanovené bezpečnostné 

a komunikačné pravidlá. 

 

Aj jednotlivé autentifikačné prostriedky sú zavedené v module IAM a majú svoju konfiguráciu – napr. 

určenie hodnoty QAA levelu. Zároveň majú podporu v konfigurácii jednotlivých SP, aby bolo možné 

daný prostriedok zobraziť v prihlasovacej obrazovke vyvolanej daným SP. 

 

Zavedenie prihlasovania mobilným zariadením predpokladá existenciu autentifikačného servera 

(Štandardný SAML IDP 2.0 – viď posledná kapitalo tzv. Požiadavky na technologickú implementáciu), 

t.j. systému ktorý bude IAM žiadať o vydanie autentifikačného rozhodnutia. Ďalej na strane IAM bude 

potrebné realizovať nasledovné rozšírenia: 

• Zavedenie nového IDP (autentifikačný server pre prihlasovanie mobilným zariadením) 

• Zavedenie nového autentifikačné prostriedku a jeho konfigurácia: mobileID 

• Rozšírenie konfigurácie SP o mobileID 
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• Úprava prihlasovacej obrazovky  

• Úprava procesu jednotného prihlasovania: vydanie webSSO tokenu modulom IAM na 

základe autentifikačného rozhodnutia prijatého do autentifikačného servera pre mobileID 

Prvým krokom súčinnosti zo strany NASES (a IAM) poskytnúť potrebnú technickú 

dokumentáciu, ktorá bude špecifikovať spôsob integrácie IDP voči IAM – s dôrazom 

narozdiely voči štandardu IDP 2.0 a so zoznamom požadovaných atribútov (ktoré od IDP IAM 

očakáva). 

 

Tabuľka pokrytia biznis požiadaviek jednotlivými objektmi analýzy (proces, prípad použitia, alebo 

funkčná / integračná požiadavka).   

 

Názov výstupu Typ výstupu 

FREQ-05-09 Zavedenie a podpora nového IDP pre mobileID Funkčná požiadavka 

FREQ-05-10 Zabezpečenie komunikácie medzi IAM a IDP.mobileID Funkčná požiadavka 

FREQ-05-11 Rozšírenie konfigurácie SP pre mobileID Funkčná požiadavka 

FREQ-05-12 Zavedenie nového autentifikačného prostriedku - mobileID Funkčná požiadavka 

FREQ-05-13 Úprava prihlasovacej obrazovky pre mobileID Funkčná požiadavka 

UC-04-01.A-01 Prihlasovacia obrazovka Prípad použitia 

UC-04-01.A-02 Autentifikácia používateľa Prípad použitia 

UC-04-01.A-04 Dokončenie prihlasovania Prípad použitia 

NREQ-01-03 Technická dokumentácia pre IDP MobileID  Nefunkčná požiadavka 
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 Model prípadov použitia  

 

 

 

1.2.1 UC-04-01.A-01 Prihlasovacia obrazovka 

 

Cieľ 
Zobrazenie spôsobu (typu autentifikačného prostriedku) pre prihlásenie sa 

používateľovi na prihlasovacej stránke modulu IAM. 

Vstupná 

podmienka 
SP registrovaný v module IAM, z ktorého príde požiadavka na prihlásenie sa 

Výstupná 

podmienka 
Zobrazenie prihlasovacej stránky modulu IAM 

 

Výber spôsobu prihlásenia (typu autentifikačného prostriedku) Základný scenár 

1 Používateľ klikne na Prihlásenie na portáli SP - prihlásiť sa 

2 
SP presmeruje požiadavku na prihlasovaciu stránku modulu IAM: SAML AuthRequest na 

IAM IDP prostredníctvom webového prehliadača 

3 SP zobrazí prihlasovaciu stránku modulu IAM v zmysle konfigurácie SP v module IAM 
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3a 

SP pre má v konfigurácii uvedený iba jednen autentifikačný prostriedok. Napr. pre 

MobileID sa tento scenár sa využije pre prihlásenie priamo z webview mobilnej aplikácie, 

čo predpokladá že mobileID riešenie má implementovaného svojho SP, ktorý v IAM bude 

mať povolený iba mobileID autentifikačný prostriedok. SP musí mať plne implementovaná 

WebSSO integrácia s IAM vrátane sliding session 

4 
Používateľ vyberie typ autentifikačného prostriedku - mobileID: prihlásiť sa 

prostredníctvom mobileID z prihlasovacej obrazovky  

5 

Prihlasovacia obrazovka IAM vygeneruje SAML AuthRequest a prostrednícvom webového 

prehliadača ho odošle na IDP.mobileID. Pokračuje sa v ďalšom spracovaní v UC-04-01.A-

02 

SP pre má v konfigurácii uvedený iba jednen autentifikačný prostriedok Alternatívny scenár 

1 Návrat do kroku 5 základného scenára 

 

Naviazané funkčné požiadavky 

FREQ-05-11 Rozšírenie konfigurácie SP pre mobileID 

FREQ-05-12 Zavedenie nového autentifikačného prostriedku – mobileID 

FREQ-05-13 Úprava prihlasovacej obrazovky pre mobileID 

 

1.2.2 UC-04-01.A-02 Autentifikácia používateľa 

 

Cieľ Autentifikácia používateľa bude prebiehať prostredníctvom IDP.mobileID 

Vstupná 

podmienka 
V IAM je zavedený IDP.mobileID.  

Vstupná 

podmienka 
Odoslaný SAML Request z prihlasovacej stránky 

Výstupná 

podmienka 
Token autentifikovaného používateľa v dohodnutom tvare odoslaný do IAM 

 

Autentifikácia používateľa Základný scenár 

1 IDP.mobileID príjme SAML Request z modulu IAM  

2 IDP.mobileID inicializuje prihlasovanie  

3 Prebieha prihlasovanie na strane IDP.mobileID 

4 

IDP.mobileID na základe úspešne vykonaného prihlásenia vydá SAML token  v 

dohodnutom tvare a odošle ho (SAML response) prostredníctvom webového prehliadača 

do IAM. Token obsahuje identifikátor prihlásenej identity v tvare GUID (tzv. actorID) 

 Pokračuje sa v ďalšom spracovaní v UC-04-01.A-04 
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Naviazané funkčné požiadavky 

FREQ-05-10 Zabezpečenie komunikácie medzi IAM a IDP.mobileID 

 

1.2.3 UC-04-01.A-04 Dokončenie prihlasovania 

 

Cieľ 

V prípade existujúceho zastupovania prihlasovanej identity voči inej identity 

prihlasovacia stránka zobrazí možnosť zastupovať inú identitu a dokončí proces 

prihlasovania odoslaním SAML Tokenu SP z ktorej prišla požiadavka na 

prihlásenie používateľa. 

Vstupná 

podmienka 
Existujúca identita v module IAM 

Vstupná 

podmienka 
Token autentifikovaného používateľa v dohodnutom tvare odoslaný do IAM 

Výstupná 

podmienka 

Presmerovanie na SP, z ktorého prišla požiadavka na prihlásenie používateľa 

s WebsSSO tokenom 

 

Dokončenie prihlasovania Základný scenár 

1 
IAM príjme token autentifikovaného používateľa v dohodnutom tvare, ktorý obsahuje 

identifikátor používateľa v tvare GUID 

2 IAM načíta údaje identity z úložiska identít  

2a Systém nenačíta údaje – identita v  IAM nejestvuje alebo je v stave blokovaná 

3 IAM načíta zoznam možných zastupovaní, v ktorých používateľ vystupuje ako zastupujúci 

3a Neexistujú žiadne možnosti zastupovania používateľom 

4 IAM zobrazí používateľovi možnosti zastupovania v prihlasovacej obrazovke 

5 Používateľ vyberie identitu v ktorej bude vystupovať 

6 
Systém priradí identite autentifikačný prostriedok mobileID ak sa jedná o prvé prihlásenie 

používateľa týmto prostriedkom 

7 Systém vygeneruje SAML WebSSO Token prihláseného používateľa 

8 Systém presmeruje používateľa na SP z ktorého prišla požiadavka na prihlásenie 

Neexistujú žiadne možnosti zastupovania používateľom Alternatívny scenár 

1 
Ak daná identita nemá definované zastupovanie systém pokračuje ďalej v spracovaní 

krokom 6 hlavného scenára 
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 Funkčné požiadavky 

1.3.1 Prihlásenie v IAM 

 

FREQ-05-09 Zavedenie a podpora nového IDP pre mobileID 

Popis 
V module IAM bude zavedený a podporovaný nový IDP pre prihlasovanie mobileID 

autentifikačným prostriedkom. 

 

FREQ-05-10 Zabezpečenie komunikácie medzi IAM a IDP.mobileID 

Popis 

Komunikácia medzi systémom IDP.mobileID a modulom IAM bude realizovaná 

prostredníctvom štandardu SAML2.0 

Komunikácia bude šifrovaná a bude prebiehať zabezpečeným kanálom (SSL). 

 

FREQ-05-11 Rozšírenie konfigurácie SP pre mobileID 

Popis 
Konfigurácia SP bude rozšírená o možnosť výberu mobileID autentifikačného 

prostriedku 

 

FREQ-05-12 Zavedenie nového autentifikačného prostriedku – mobileID 

Popis 
Autentifikačné prostriedky budú doplnené o konfiguráciu pre mobileID. QAA level 

pre mobileID bude 3. 

 

FREQ-05-13 Úprava prihlasovacej obrazovky pre mobileID 

Popis 

Prihlasovacia obrazovka bude rozšírená o možnosť prihlásenia cez mobileID 

s presmerovaním na stránku IDP.mobileID. Grafická úprava stránky bude 

realizovaná na základe dodaných grafických podkladov od NASES. 

 

Požiadavky na technickú implementáciu  

Z pohľadu protokolu SAML IDP 2.0 požadujeme v rámci pripojenia IDP DEUS brať do úvahy 
nasledovné technické detaily:  

1. Proces podporovanej autentifikácie: SP initiated authentication  
2. Authentication request – HTTP Redirect  
3. Authentication response – HTTP POST 
4. IDP Deus z pohľadu autentifikácie stateless, čo znamená:  

a. Nepodporuje logout (nemá to význam, session si drží ÚPVS).  
b. Pri presmerovaní na IdP DEUS je autentifikácia mobilome vždy vyžiadaná 


