Příloha č. 1
k SP NMV SS č. 1/2017
Typy uživatelů
Se systémem ISoSS pracují různé skupiny uživatelů lišící se způsobem
autentizace i procesem správy jejich uživatelských účtů.
1. Uživatelé portálu ISoSS
Uživatelé jsou zavedeni lokálním správcem uživatelů, tj. služebním úřadem,
a ověření probíhá v systémech Jednotného identitního prostoru Czech Point a
Katalogu autentizačních a autorizačních služeb (dále jen „JIP a KAAS“), na základě
čehož jim je přiřazena činnostní role pro ISoSS. Po autentizaci v JIP a KAAS jsou
evidováni centrálním správcem uživatelů, Ministerstvem vnitra, v systému HR SAP,
který je komponentou aplikace SAP.
Názvy a popisy jednotlivých rolí přidělených těmto uživatelům jsou definovány
v příloze č. 2 tohoto služebního předpisu.
1.1 Uživatelé portálu zastupující ústřední správní úřad nebo podřízený služební úřad
Tito uživatelé přistupují k systému ISoSS prostřednictvím portálu ISoSS. Pro
využívání aplikací funkčního jádra jsou jejich uživatelské účty spárovány
s odpovídajícím účtem v HR SAP systému, který slouží ke kontrole autorizací a
spuštění daných funkcionalit na úrovni HR SAP systému.
1.2 Státní zaměstnanci postavení mimo výkon služby z organizačních důvodů
Tito uživatelé přistupují k systému ISoSS prostřednictvím portálu k údajům
publikovaným v portálové aplikaci pro evidenci obsazovaných služebních míst.

2. Uživatelé zasílající data do ISoSS prostřednictvím webových služeb
Tito uživatelé zasílají data do ISoSS přímo z vlastního personálního systému
v podobě datových zpráv prostřednictvím webových služeb.

3. Uživatelé technické správy a provozu Ministerstva vnitra
Uživatelé jsou zavedeni na základě schválené písemné žádosti správcem uživatelů,
Ministerstvem vnitra. Tito uživatelé přistupují k systému
a) z vnitřní sítě Ministerstva vnitra prostřednictvím nativního klienta SAP GUI,
b) vzdáleným přístupem pomocí Virtuální privátní sítě (VPN).
K tomu používají přidělené uživatelské účty založené na základě schválené písemné
žádosti centrálním správcem uživatelů SAP.
Tito uživatelé jsou zaměstnanci Ministerstva vnitra nebo jeho dodavatelů, případně
subdodavatelů poskytujících služby v ISoSS (dále jen „poskytovatelé služeb“).
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3.1 Administrátoři systému
Administrátoři systému jsou specialisté poskytovatele služeb s příslušnou odborností
na poskytované technologie systému ISoSS.
3.2 Konzultanti SAP
Konzultanti SAP jsou specialisté poskytovatele služeb s příslušnou odborností
na poskytované technologie systému ISoSS.
3.3 Manažeři nastavení ISoSS
Manažeři nastavení ISoSS (dále jen „manažeři nastavení“) jsou specialisté
Ministerstva vnitra s příslušnou odborností na procesy zabezpečované ISoSS.
Manažeři nastavení jsou odpovědní za kontrolu realizace a nastavení ISoSS
prováděného poskytovatelem služeb. Projednávají požadavky změn s věcným
správcem systému (sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra), odpovídají
za závěrečné testovaní, za bezpečnost systému a školení uživatelů. Podílejí se
i v některých definovaných případech na nastavování a technické správě.
Tito uživatelé přistupují k systému z vnitřní sítě Ministerstva vnitra prostřednictvím
nativního klienta SAP GUI. Pro přístup přes Portál ISoSS jsou uživatelé zavedeni
lokálním správcem uživatelů a ověření probíhá v systémech JIP a KAAS, ve kterém
jim je přiřazena příslušná činnostní role do ISoSS. Po autentizaci v JIP a KAAS jsou
evidováni centrálním správcem uživatelů v systému.

