Postup přihlášení do aplikace Service Desk
Manager Správy základních registrů
Postup přihlášení do SD SZR ČR platný od 29. 2. 2016 pro uživatele s účtem v JIP.

1 Úvod
Z bezpečnostních důvodů je ze strany JIP k 1. 3. 2016 ukončeno poskytování autentizačních
služeb využívaných pro přístup do SD SZR a nadále je nutné používat standardní způsob
autentizace v JIP. Tyto okolnosti se promítají do přihlašovacího rozhraní k SD SZR.

2 Postup přihlášení
Stejně jako doposud, uživatel zadá v prohlížeči URL pro přihlašovací stránku SD:
https://loginsd.szrcr.cz
Uživateli je zobrazena úvodní přihlašovací stránka stránka.

2.1 Přihlašovací stránka SD

Uživatel zvolí Přihlásit účtem v JIP. Po stlačení je přesměrován na autentizační rozhraní
JIP/KAAS, kde se přihlásí pomocí svých autentizačních údajů do JIP (stejné údaje a způsob,
které používal v původním autentizačním rozhraní SD SZR ČR).

2.2 Přihlašovací stránka JIP
Přihlašovací stránka JIP/KAAS je umístěna na adrese:
https://www.czechpoint.cz/as/login?atsId=AISfe63c9fb7c0340469d02a5b1eaf87437
Poznámka: tuto adresu může koncový uživatel zadat přímo, není nutné projít přes
přihlašovací stránku SD.
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Na přihlašovací stránce JIP k systému SD SZR ČR se uživatel přihlásí způsobem, který má
nastavený v JIP (stejně jako v původním přihlašovacím rozhraní). Po úspěšném přihlášení
bude uživatel přesměrován na zpět na přihlašovací stránku SD a následně automaticky do
prostředí SD SZR ČR.

3 Odkaz na položku v SD SZR
V případě emailové notifikace uživatele na změnu v SD SZR dostává uživatel odkaz směrující
na přihlašovací stránku SZ SZR ČR. Postupuje stejným způsobem, jako v případě běžného
přihlášení.
Aby byla uživateli v SD po přihlášení do SD SZR zobrazena notifikovaná položka, musí mít
uživatel v internetovém prohlížeči povoleno použití cookies a musí projít přihlašovacím
procesem do doby vypršení jejich platnosti.

4 Chybové stavy
4.1 Uživatel nemá v JIP přidělenu roli pro přístup do SD SZR
Pokud nemá uživatel přidělenu roli přístupu do SD SZR, zobrazí se mu po přihlášení
informace autentizačního systému JIP.
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4.2 Není možné provést přihlášení SD SZR
4.2.1 Vypršela platnost přihlášení v JIP
Může se stát, že uživateli vyprší platnost přihlášení v JIP. V tom případě je zobrazena
chybová stránka přihlášení do SD:

4.2.2 Jiné chyby
V procesu přihlášení se mohou vyskytnout i jiné chyby způsobené technickými okolnostmi je
informace o chybě zobrazena ve stavovém řádku přihlášení (stejně jako v dosavadním
způsobu přihlašování).
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