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Dílčí specifikace č. 3

ke smlouvě 99,033

ve smyslu odst. 4.2. Smlouvy o poskytováni nadstavbových služeb e-infrastruktury CESNET (dále jen
"Smlouva")

Definice služby

Provoz systému ldP na virtualizačni platformě CESNET

Služba obsahuje:

· rezervaci výkonu na virtualizační platformě CESNET (https://virtualizace.cesnet.cz),
· instalaci, konfiguraci a správu operačního systému,
· instalaci, konfiguraci a správu ldP,
· základní zabezpečeni (firewall, ...).

Datum zahájeni služby: 1.4.2021

Správu systému provádí pověřeni specialisté Sdružení.

Pro zprovozněni služby je třeba, aby účastník zajistil technické podmínky pro provoz služby,
uvedené na stránce https://www.eduid.cz/cs/tech/join#hostovana infrastruktura.
Pokud dojde k prodlení se zahájením provozu služby na straně účastníka, tj. sdruženi CESNET
bude připraveno zahájit poskytováni služby k datu uvedenému výše, bude fakturace zahájena
k tomuto datu.

Ceník

Položka Celkem bez DPH

Provoz systému ldP 940,- KČ/měsic (bez DPH)

Celkem za 3 měsíce (kvartál) 2.820,- KČ (bez DPH)

Za Sdružení za Účastníka

V Praze dne (datum v podpisu) V Praze dne (datum v podpisu)
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08:52:20 +01'00'
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Technické podmínky pro provoz služby
(https://www.eduid.cz/cs/tech/join#hostovana infrastruktura)

Účastník sdělí/zajistí:

· URL adresu adresářového serveru (SSL),
o servisní účet pouze pro čteni,
o baseDN pro hledáni uživatelů,
o testovací účet pro techniky CESNET (affiliation: affiliate),

· SSL certifikát (pro web server),
o odpovkjajIcI hostname (idp.ntm.cz),

· logo organizace.
Přistup je možné omezit na přistup z IP adres přiděleného virtuálního serveru CESNET.

V adresářovém serveru musíte mít u svých uživatelů následujÍcÍ atributy, které musí být přístupné
pro čtení výše vyžadovaným servisním účtem s přístupem pouze pro čtení:

· uid - identifikátor uživatele (např. přihlašovací jméno),
· mail - ověřené e-mailové adresy uživatele,
· cn - jméno a příjmení uživatele bez titulů a včetně diakritiky (např. Kryštof Šáteček),
· commonNameASCll - jméno a příjmení uživatele bez titulů bez diakritiky (např. Kryštof

šateček) - tento atribut umíme vygenerovat na základě givenName a sn níže,

· givenName - křestní jméno včetně diakritiky (Kryštof),
· sn - příjmení včetně diakritiky (Šáteček),
· eduPersonScopedAffiliation - vztah osoby k organizaci (je nutné poznat, kdo je

zaměstnanec),

· unstructuredName - unikátní konstantní uživatelský identifikátor, který nebude nikdy
přiřazen nikomu jinému,

· eduPersonEntitlement - řízeni přístupových práv ke službám.


