Vážení uživatelé IBS,
dne 12. 11. 2018 dojde k nasazení nové verze aplikace IBS, která přinese významnou změnu ve způsobu
přihlašování uživatelů. Věnujte proto prosím pozornost následujícím informacím.
Od 12. 11. 2018 budou uživatelé k přihlašování do aplikace IBS používat službu Jednotné přihlášení
do aplikací LIS - http://id.rlp.cz (dále jen „Jednotné přihlášení“). Díky této službě bude možné sdílet
jeden uživatelský účet mezi různými webovými aplikacemi LIS. V současné době „Jednotné přihlášení“
využívá aplikace LARS, v budoucnu se k ní plánuje připojit i AisView a další aplikace LIS. Uživatelé,
kteří používají více aplikací LIS, si tak nebudou muset pamatovat různá uživatelská jména a hesla pro
každou z nich.
Dne 12. 11. 2018 přestanou v IBS fungovat Vaše stávající přihlašovací údaje. Přihlášení bude možné
pouze prostřednictvím uživatelského účtu ve službě Jednotné přihlášení, který si můžete vytvořit
již nyní kliknutím na následující odkaz: https://id.rlp.cz/simplesaml/module.php/AIM/register.php.
Uživatelé, kteří mají ve službě „Jednotné přihlášení“ účet již vytvořený, se znovu registrovat nemusí a
po 12. 11. 2018 budou stejný účet používat i pro přihlášení k IBS.
Aby Vaše stávající uživatelské nastavení v IBS zůstalo zachováno (např. včetně šablon FPL) i po této
změně, je nutné do 11. listopadu vytvořit, případně upravit existující, účet v „Jednotném
přihlášení“ a do něj nastavit stejnou e-mailovou adresu, jakou máte v IBS. V opačném případě bude
účet veden jako nový, tedy bez šablon FPL.
Touto cestou bychom Vás chtěli zároveň upozornit na skutečnost, že ode dne přechodu k přihlašování
do IBS pomocí „Jednotného přihlášení“, budou Vaše aktuální uživatelské jméno, jméno, příjmení, email a číslo mobilního telefonu ze služby „Jednotné přihlášení“ do IBS automaticky přenášeny při
každém přihlášení.
Z důvodu provedení výše uvedených změn bude dne 12. 11. 2018 aplikace IBS mimo provoz.
Za tyto komplikace se předem omlouváme a věříme, že nový způsob přihlašování Vám usnadní práci
s aplikacemi LIS.
Děkujeme za pochopení.
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