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Pokyny na zavedenie a používanie jedinečného loginu na TUKE
Vážení používatelia,
v tomto období sa zavádza nový jednotný formát jedinečného loginu na TUKE. Tento login
je platný pre všetky systémy, ktoré sú autentifikované voči Centrálnemu autentifikačnému systému
(ďalej len CAS) TUKE.
Zavedenie nových loginov je potrebné z dôvodu:
• pokrytia kontinuálnej jednoznačnej identifikácie počas 3-stupňového štúdia a následného
zamestnaneckého pomeru v rámci univerzity,
• zvýšenia bezpečnosti, ochrany voči ich odvodeniu a prelomeniu samotného prístupu,
• jednoznačnej identifikácie osoby v rámci informačných systémov TUKE.
Prechodné obdobie:
Informačné systémy, servery a sieťové služby, ktoré umožňujú pre jednu fyzickú osobu
použitie viacerých alternatívnych loginov, budú v prechodnom období od 22.8.2009 do 31.12.2009
funkčné aj s doposiaľ používanými formátmi loginu. Od 1.1.2010 budú môcť používatelia používať iba
nové loginy.
Loginy budú počas prechodnej doby fungovať v oboch variantoch s výnimkou systému IS
MAIS. Z dôvodu jeho prístupových rolí a práv bude prechod od používania starých loginov
k používaniu nových loginov uskutočnený dňa 22. 8. 2009. Od tohto termínu budú môcť používatelia
používať v tomto systéme iba nové loginy. S prechodom nie sú spojené žiadne komplikácie ani strata
súčasných údajov, len postupné osvojenie si nového identifikačného loginu v rámci systémov TUKE.
Tento login (prihlasovacie meno) nahrádza iba interné overovanie systémov pri prihlasovaní,
nie korešpondenčné emailové adresy.
Vlastnosti nového jedinečného loginu:
• Dĺžka loginu je 7 znakov, pozostáva z ASCII znakov malej anglickej abecedy a má formát
xy123ab, kde:
o xy sú počiatočné písmená mena a priezviska používateľa,
o 123 je celé číslo z intervalu 000 až 999 vrátane vodiacich núl,
o ab sú písmená abecedy a až z s vynechaním písmena l (malé L) kvôli možnej
zámene s číslicou 1.
Reťazec 123ab je generovaný systémom CAS.
• Používateľ (študent alebo zamestnanec) ho získa pri nástupe na TUKE
o Ak študent po ukončení štúdia pokračuje na TUKE ako zamestnanec, login sa mu
nemení.
o Ak používateľ odíde z TUKE a opätovne sa na TUKE vráti, získa ten istý login.
• Login, ktorý už bol raz pridelený nejakej fyzickej osobe, nebude nikdy v budúcnosti pridelený
žiadnej inej fyzickej osobe.
Získanie nového loginu:
• Používatelia (zamestnanci a študenti), ktorí v súčasnosti MAJÚ PLATNÝ LOGIN na TUKE,
dostali informáciu do poštovej schránky na TUKE a nový login môžu zistiť aj na stránke:
https://nastavenia.tuke.sk/ldap/zisti_login/

•

NOVÍ ŠTUDENTI môžu na základe údajov, ktoré poskytli TUKE v rámci prijímacieho konania,
zistiť login na stránke:
https://nastavenia.tuke.sk/ldap/novy_student/
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