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Definice

Služby

Služby platformy je soubor funkcionalit, který lze dosáhnou dosáhnout konfigurací licence na základě
pořízení jednotlivých modulů platformy ELDAx.

Komponenty

Komponenty jsou základní stavební celky celé platformy. Komponenty jsou v současné době
ELDAxPOTRAL a ELDAxSTORAGE. Komponenty je skládají z jednotlivých modulů. Moduly, kromě
ELDAx/BASE, který je základní licencí, nemají přesah mezi komponentami.

Moduly

Jsou samostatnými celky řešení poskytující konkrétní funkcionality a jsou samostatně licencovány
v rámci licence platformy ELDAx. Základním modulem je ELDAx/BASE obsažen v každé konfiguraci
licence produktu ELDAx bez ohledu na pořízenou komponentu.

Konfigurátor

Konfigurátor licence slouží ke konfiguraci licence produktu ELDAx, vč nacenění. Konfigurátor je
dostupný pro partnery ELDAx v rámci licenčního programu EPP

EPP

ELDAx Partner Program je programem určeným pro kooperaci s partnery, kteří mohou platformu
ELDAx dodávat, implementovat případně servisovat.

Nadstavba

Nadstavbou se rozumí produkt, který je integrovaný pomocí rozhraní ELDAx/SInRO na řešení ELDAx.
Jedná se například o spisovou službu nebo další systémy využívající platformu ELDAx

ELDAx/SInRO

Standardní integrační rozhraní platformy ELDAx. Slouží pro komunikaci externích systémů
s platformou a zároveň je možné přes něho platformu kompletně ovládat.
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1

ÚVOD

Tento dokument obsahuje definici produktu včetně jednotlivých Modulů a Komponent softwarového
produktu TS-ELDAx - SMART TRUST eLECTRONIC PLATFORM , dále také jen TS-ELDAx. Důvěryhodná
platforma TS-ELDAx je základ realizace kvalitního a bezpečného informačního systému pro práci s
elektronickými dokumenty a identitami. TS-ELDAx podporuje dvě základní oblasti nařízení eIDAS a to
jsou elektronické důvěryhodné dokumenty a elektronické důvěryhodné identity.
vazbou na vymezení produktu TS-ELDAx LICENČNÍ PODMÍNKY a Podmínky maintenance, pokud není
samostatným písemným ujednáním stanoveno jinak.

TS-ELDAx eIDAS SMART TRUST
eLECRONIC PLATFORM

Platforma
Komponenty
Moduly

1.1

PORTAL

Modul 1

Modul x

STORAGE

Modul 1

Modul x

Legislativní rámec

Z aktuální platné legislativy a z nařízení EU, která mají přímý právní účinek, vyplývá celá řada
povinností, jak nakládat s elektronickými dokumenty, jak zabezpečit jejich důvěryhodnost, jak
zajišťovat platnost dokumentu v čase, jak ověřovat platnost autentizačních prvků, kterými jsou
elektronické dokumenty opatřovány (elektronický podpis, elektronická pečeť (dříve značka),
elektronické časové razítko).
Legislativní rámec vytvářejí především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu
(Nařízení eIDAS) a související česká legislativa - zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce.
Základním cílem nařízení eIDAS je zvýšit zásadním způsobem důvěryhodnost a bezpečnost služeb
poskytovaných na jednotném digitálním trhu EU, a to vytvořením standardů pro soubor navzájem
se doplňujících nástrojů zajišťujících důvěryhodnost a bezpečnost elektronických transakcí
Vlastníkem autorských práv k produktu je společnost TECHNISERV IT, spol. s. r. o., Traťová 1, BRNO, CZECH REPUBLIC, IČ: 26298953.
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a elektronických dokumentů.
V eIDAS platformě pro podepisování elektronickým podpisem lze použít uznávaný elektronický podpis,
kterým se elektronický dokument podepíše. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený
elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný
elektronický podpis.
Pro pečetění elektronickou pečetí systém eIDAS platformy podporuje uznávanou elektronickou pečeť,
pečetí-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo
jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich působnosti. Uznávanou elektronickou pečetí se rozumí
zaručená elektronická pečeť založená na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť nebo
Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, stanovuje pravidla
pro podepisování, pečetění a razítkování elektronických dokumentů:
Pravidla podepisování
§5
Veřejnoprávní podepisující vůči
okolí
kvalifikovaný elektronický
podpis
(přechodně zaručený
elektronický podpis založený na
kvalifikovaném certifikátu)

§6
Okolí vůči veřejnoprávnímu
podepisujícímu nebo jiné osobě
v souvislosti s výkonem jejich
působnosti
uznávaný elektronický podpis

§7
Mimo výkon veřejné moci
zaručený elektronický podpis,
uznávaný elektronický podpis,
případně jiný typ
elektronického podpisu

Pravidla pečetění
§8
Veřejnoprávní podepisující vůči
okolí
kvalifikovaná elektronická pečeť
(přechodně zaručená
elektronická pečeť založená na
kvalifikovaném certifikátu)

§9
Okolí vůči veřejnoprávnímu
podepisujícímu nebo jiné osobě
v souvislosti s výkonem jejich
působnosti
uznávaná elektronická pečeť

§10
Mimo výkon veřejné moci
zaručená elektronická pečeť,
uznávaná elektronická pečeť,
případně jiný typ elektronické
pečeti

Pravidla razítkování
§11
Veřejnoprávní podepisující (a osoba, která jedná při výkonu své působnosti), který podepsal nebo
zapečetil elektronický dokument, kterým právně jedná
kvalifikované elektronické časové razítko
(přechodně elektronické časové razítko vydané kvalifikovaným poskytovatelem služeb)
Tabulka 1: Použití úrovně podpisu a pečeti pro elektronické dokumenty s odkazem na legislativu

Pozn.: Přechodná lhůta pro současné podpisy a značky končí 19. 9. 2018.
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KOMPONENTA ELDAxSTORAGE

2.1

Popis klíčových služeb ELDAxSTORAGE

Cílem použití archivní platformy TS-ELDAx - STORAGE je vytvoření Enterprise infrastruktury digitální
důvěry pro práci s elektronickými dokumenty obsahující funkcionality nutné pro realizaci opatření
spojených s nařízením EU č. 910/2014 eIDAS a s ním související české legislativy
Prioritou komponenty ELDAxSTORAGE je vysoká úroveň bezpečnosti a univerzálnosti
komunikace s dalšími informačními systémy organizace pro vytvoření prostředí
evropskou i českou legislativou.

ELDAx STORAGE obsahuje tyto základní služby, které lze konzumovat z aplikací IS.
Archiving

Služby důvěryhodné archivace elektronických dokumentů s možností aplikace

Services

principů důvěryhodné archivace vybraných dokumentů pomocí ETSI standardů AdES.
Principem pro zachování dlouhodobé důvěryhodnosti těchto dokumentů je jejich
opatření časovým razítkem s následnou obnovou. Archiv respektuje normu ETSI a
podporuje standardy OAIS a NSESSS a je mimo jiné urče k využití jako spisovna.

Sign

Služby pro podepisování, důvěryhodných elektronických dokumentů za použití

Services

kvalifikované elektronické pečeti nebo osobního podpisu a kvalifikovaného časového
razítka, s možností integrace na QSCD nebo SSCD zařízení (HSM).

Validation

Služby ověřování legislativní platnosti podpisů, pečetí a časových razítek včetně jejich

Services

certifikátů, a to z celého prostoru EU.
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Řešení je postaveno s maximálním důrazem na standardy, a to jak z pohledu datové infrastruktury, tak
i z pohledu komunikačního rozhraní jednotlivých aplikací. Platforma disponuje Standardizovaným
Integračním Rozhraním (SInRo) na bázi webových služeb, obsahuje celou řadu standardizovaných
protokolů pro komunikaci ostatních IS se systémem TS-ELDAx.
TS-ELDAx je možné pořídit také v provedení Appliance, kdy součástí je také integrovaný kompatibilní

Obrázek 1 – Klíčové služby a struktura platformy ELDAxSTORAGE

2.2

Moduly ELDAxSTORAGE

2.2.1 Modul ELDAxSTORAGE/BASE
ELDAxSTORAGE/BASE je základní modul ELDAxSTORAGE a celého řešení TS-ELDAx eIDAS SMART TRUST
eLECTRONIC PLATFORM. Jedná se o úložiště elektronických dokumentů s možností aplikace principů
dlouhodobé důvěryhodné archivace vybraných dokumentů pomocí ETSI standardů AdES. Principem
pro zachování důvěryhodnosti těchto dokumentů je jejich opatření časovým razítkem s následující
obnovou (forma AdES-LTV).
Respektuje normy ETSI (rodina AdES) a je vybudována dle standardu OAIS (ISO 14721:2012).
ELDAxSTORAGE/BASE Zajištuje tzv. „retenci“ (dlouhodobé, neměnné, garantované uložení dat po
definovanou dobu), zajištění dat proti ztrátě, poškození či vymazání buď kompletně prostřednictvím
softwarových funkcionalit.
Základní ukládací jednotkou Modulu spisovny platformy TS-ELDAx je Úložiště. Systém je multitenantní
a umožňuje vytvoření neomezeného počtu samostatných virtuálních úložišť. Každé takto definované
úložiště je děleno na Dokumentové třídy, ve kterých probíhá uložení dokumentů, balíčků dokumentů
dle nastavených požadavků jako je skartační režim nebo způsob archivace (důvěryhodná - běžná).
Každému úložišti poskytuje Modul možnosti jeho nezávislého nastavení. Jedná se zejména o nastavení
fyzického umístění (škálovatelnost úložišť dle rychlostí použitých diskových polí), přidělení oprávnění
(poskytnutí úložišť jednotlivým organizačním jednotkám nebo IS), aplikace omezení na využití úložiště
(maximální velikost, počet uložených důvěryhodných dokumentů).
Vlastníkem autorských práv k produktu je společnost TECHNISERV IT, spol. s. r. o., Traťová 1, BRNO, CZECH REPUBLIC, IČ: 26298953.
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V rámci jednotlivých Úložišť jsou založeny Dokumentové třídy, které slouží pro ukládání různých typů
dokumentů dle potřeby organizace. Systém umožňuje na úrovni dokumentové třídy konfiguraci
metadat uchovávaných dokumentů a přednastavení dalších parametrů pro jejich uložení.
Na základě uložených metadat je umožněno strukturované vyhledávání dokumentů, jejich uživatelské
řazení a filtrování s možností zobrazení nejčastějších typů dokumentů přímo v prohlížeči bez nutnosti
instalace nebo spouštění dalšího software.

2.2.1.1 Centrální správa platformy
Správa veškerých Modulů platformy je řešena pomocí Centrální webové aplikace pro správu osabžené
jednotlivých Modulů. Je tedy umožněno využití všech funkcionalit platformy pomocí webového
rozhraní.
Pomocí centrální správy je rovněž konfigurováno oprávnění jednotlivých účtů pro využití platformy
s podporou Active Directory (AD). Oprávnění je možno přiřadit na veškeré Moduly a jejich
funkcionality, a tím stanovit role a jejich oprávnění pro uživatele systému nebo integrovaného IS.
Centrální správa zpřístupňuje nastaveným rolím auditní informace ze všech Modulů a rovněž provádí
základní monitoring a zobrazuje statistické informace jednotlivých Modulů a služeb.
Webová aplikace komunikuje s Modulem přes Standardizované Integrační Rozhraní platformy pomocí
webové služby (SOAP) a je tak nezávislá na samotné platformě.
Centrální zprávu a administraci platformy lze provádět jak z rozhraní, které je součástí produktu, tak i
v případě potřeby z externích aplikací integrovaných pomocí SInRo.

2.2.1.2 SInRo (Standardizované Integrační Rozhraní)
ELDAxSTORAGE/BASE poskytuje Standardizované Integrační Rozhraní (SInRo) pomocí webové služby
na technologii SOAP nejen pro práci s elektronickými dokumenty, ale i pro veškerou funkcionalitu
Modulů platformy včetně jejich nastavení.
Pomocí SInRo, použitím patřičné metody, tedy dochází ke zprostředkování vybrané služby vytvářející
důvěru pro elektronické dokumenty libovolnému integrovanému IS.
Informační systémy integrované pomocí této WS tak mohou využít veškeré funkcionality platformy
včetně provádění její administrace. Zároveň se jedná o jedinou možnost (mimo použití aplikace
Centrální správy platformy) jak tyto služby využít nebo je ovlivnit.
Webová služba je implementována podle obecných standardů a doporučení OWASP: HTTP/HTTPS Hypertext Transfer Protocol; XML, XSLT - Extensible Markup Language, Extensible Stylesheet Language
Transformations; WSDL - Web Services Description Language.

2.2.1.3 SignCentre
SignCentre je Modul, který zajistí důvěryhodné elektronické označení dokumentů dle Nařízení eIDAS.
Tento Modul zajišťuje vytvoření kvalifikované elektronické pečeti s možností opatření kvalifikovaným
časovým razítkem.
Vlastníkem autorských práv k produktu je společnost TECHNISERV IT, spol. s. r. o., Traťová 1, BRNO, CZECH REPUBLIC, IČ: 26298953.
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Modul podporuje vytvoření zaručené elektronické pečeti založené na kvalifikovaném certifikátu včetně
kvalifikovaného

časového

razítka.

V případě

potřeby

organizace

je

umožněno

i využití

nekvalifikovaných služeb. Součástí
Tvorba pečetí a časových razítek probíhá v profilech AdES-BES a AdES-T. Modul rovněž umožňuje
přidání kvalifikovaného časového razítka k elektronickému podpisu nebo elektronické pečeti tzn.
rozšíření profilu AdES-BES na AdES-T.
Modul umožňuje konfiguraci poskytovatele služeb časového razítka. Konfigurace poskytovatele
podporuje všechny režimy přístupu včetně autentifikace ke službě na základě uživatelského certifikátu.
Konfigurací lze nastavit využívání služeb více poskytovatelů.
a mohou tak být využity dalšími IS organizace. Pro každý IS nebo jeho část lze pak tyto služby
konfigurovat zvlášť dle specifických potřeb daného systému.

2.2.2 Modul ELDAxSTORAGE/eGovernment
Rozšiřuje ELDAxSTORAGE/BASE a zajišťuje spisovnu splňující relevantní požadavky na elektronické
systémy spisové služby dle zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb.
o podrobnostech výkonu spisové služby a národního standardu pro elektronické systémy spisové
služby NSESSS. Při pořízení tohoto modulu je také SInRo doplněno o rozhraní NSeSSS.

2.2.3 Modul Modul ELDAxSTORAGE/ValidationCentre
ValidationCentre je Modul, který zajišťuje ověřování legislativní platnosti podpisů, značek, pečetí
a časových razítek ve formátech rozšířeného elektronického podpisu PAdES, XAdES a CAdES
a kontejneru ASiC dle Nařízení eIDAS. Ověření legislativní platnosti probíhá vůči TSL (Trusted Service
List) všech členů Evropské unie, které jsou dle potřeby pravidelně aktualizovány přímo platformou TSELDAx. Validace je prováděna dle daných technických standardů a norem ETSI a CEN. V případě potřeby
je možné nastavit validační politiku dle požadavků organizace a validovat dokumenty a jejich certifikáty
z dalších nekvalifikovaných zdrojů. Validace podporuje procesy ověření dle CRL nebo protokolu OSCP.
Ověření může být realizováno dle aktuálně dostupných validačních informací nebo je v případě potřeby
odloženo o 24 hodin v závislosti na posuzovaném okamžiku daného dokumentu.
Služby Modulu TS-ValidationCentre jsou dostupné přes Standardizované Integrační Rozhraní platformy
a mohou tak být využity dalšími IS organizace (ERP, CRM, ESSS, …). Pro každý IS nebo jeho část lze pak
tyto služby konfigurovat zvlášť dle specifických potřeb daného systému.

2.2.4 Modul ELDAxSTORAGE/CertStorageConnector
Umožňuje vysokou míru integrace s certifikovaným hardwarovým úložištěm pomocí protokolu tohoto
úložiště. Integrace je provedena pomocí protokolu daného úložiště nebo pomocí některého ze
standardních protokolů, např. S3.
Díky vysoké míře integrace ELDAx s tímto úložištěm vytváří homogenní celek tzv. Appliance. Tato
ELDAx appliance umožňuje zajistiti jedinečné vlastnosti úložišť označované jako Content Addresed
Vlastníkem autorských práv k produktu je společnost TECHNISERV IT, spol. s. r. o., Traťová 1, BRNO, CZECH REPUBLIC, IČ: 26298953.
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Storage (CAS). ELDAx Appliance využívá kompatibilní technologie, kde je možné přímo na hardwarové
úrovni možné zajistit vlažnosti CAS úložiště, zejména potom definici retenčních period a další
vlastnosti, které vytváří jedinečné vlastnosti ELDAx Appliance, jako např. nepřepisovatelnost uložených
objektů, garantované uložení, skartace, uložení objektu pod jednoznačným identifikátorem, hlídání
integrity uložených objektů apod. V případě ELDAx Appliance je funkcionalita zmiňovaná v definici
CAS, tzv. nepřepisovatelnost dat během definované periody zajištěna dvojím způsobem. Jednak na
úrovni samostatných objektů ukládaných do úložiště, a zároveň na úrovni samotného úložiště
funkcionalitou kompatibilního hw, která je součástí ELDAx Appliance. Zajištěné je také velké množství
funkcionalit související s dlouhodobým uložením a sloužící k zajištění bezpečnosti a kontroly

2.2.5 Modul ELDAxSTORAGE/HSMConnector
Modul HSMConnector slouží pro integraci a správu použitých certifikátů pro vytváření elektronických
značek s podporou uložení privátních klíčů v HSM (Hardware Secure Module).

2.2.6 Modul ELDAxSTORAGE/SmartDocumentSigner
Cílem použití této Komponenty je elektronické vytvoření a distribuce elektronického dokumentu
včetně uložení do archivu
TS-Smart Document Signer (TS-SDS) slouží pro vytvoření elektronického dokumentu, zajištění podpisu
a časového razítka (pokud je vyžadováno) a distribuci dokumentu (např. emailem zákazníkům),
vč. uložení do archivu. TS-SDS není omezen počtem instalací v prostředí organizace. Při použití
Komponenty TS-SDS se minimalizuje dopad na práci uživatele.

Vlastníkem autorských práv k produktu je společnost TECHNISERV IT, spol. s. r. o., Traťová 1, BRNO, CZECH REPUBLIC, IČ: 26298953.
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Z pohledu uživatele se TS-SDS tváří jako běžná tiskárna. V okamžiku, kdy se uživatel rozhodne
data z aplikace převést do elektronické podoby a dále distribuovat, zvolí prakticky stejný postup, jaký
realizoval při práci s tištěnými dokumenty – zvolí tisk,
ale namísto běžné tiskárny vybere tiskárnu TS-SDS a
zpracovávaná data se v rámci aplikace převedou do
elektronické podoby. Uživatel zároveň vybere způsob
další distribuce elektronického dokumentu a jeho
uložení do archivu vč. definovaných popisných dat.

Cílem použití TS-ISDS Manageru je zajištění obousměrné, parametrizovatelné a auditovatelné
komunikace mezi TS-ELDAx a neomezeným množstvím datových schránek v systému ISDS
TS-ISDS Manager je Komponenta umožňující obousměrnou integraci s Informačním Systémem
Datových Schránek (ISDS). Počet integrovaných datových schránek není nijak omezen. Při použití této
Komponenty jsou datové zprávy stahovány přímo do archivu TS-ELDAx.
V rámci ISDS Manageru je možné nastavit neomezený počet datových schránek a zároveň pro každou
DS definovat speciální podmínky pro stahování - např. den, čas, cílové umístění, způsob notifikace,
přerušení pravidelného stahování zpráv (např. po dobu dovolené), atd. Události v rámci ISDS
Manageru jsou detailně logovány.
Při použití TS-ISDS Manageru ve službě SaaS je z bezpečnostních důvodů nutná instalace samostatné
instance ISDS Manageru v prostředí Zákazníka. Modul také podporuje import ZFO souborů do
ELDAxSTORAGE. Pro soubory typu ZFO, uložené v definované vstupní služce, jsou zjištěna metadata,
následně je DZ uložena do daného úložiště a třídy archivu TS-ELDAx a jsou pro ni vyplněna a uložena
metadata. Modul je vhodné uplatnit v případě, kdy je k dispozici větší množství datových zpráv
uložených v nějakém úložišti (např. ve file systému) a je požadavek na jejich hromadný vstup do
archivu.

2.2.7 Modul ELDAxSTORAGE/SmartMobile
Cílem Komponenty TS-Smart Mobile je umožnit uživateli přístup do archivu i z mobilního zařízení
TS-Smart Mobile je mobilní aplikace pro přístup k archivu TS-ELDAx provozovaného v TS-eCLOUD nebo
v prostředí organizace.
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2.2.6.1 Modul ELDAxSTORAGE/ISDSManager

2.2.8 Modul ELDAxSTORAGE/EldaxLoadFile
Cílem Komponenty ELF je umožnit automatizované hromadné vkládání digitalizovaných souborů
vzniklých na skenovacím pracovišti do důvěryhodné archivní platformy TS-ELDAx
TS-ELF je Komponenta archivní platformy TS-ELDAx, která umožňuje hromadné zpracování souborů
vložených do file systému. Tato Komponenta v pravidelných intervalech přebírá sady souborů
a automatizovaně je ukládá do archivní platformy TS-ELDAx.
Sada souborů se zpravidla skládá z XML/CSV souboru, kde jsou umístěna popisná data a PDF/TIFF
souboru, kde je vlastní grafická reprezentace dokumentu.

2.2.9 Modul ELDAxSTORAGE/IntegrationClient
Cílem použití této Komponenty je zajištění obousměrné integrace mezi TS-ELDAx a aplikacemi
třetích stran
Integration Client je speciální knihovna určená pro vývojáře aplikací. InC zajišťuje obousměrnou
komunikaci mezi aplikacemi třetích stran a archivem. Cílem této Komponenty je ulehčit
a minimalizovat náklady na sofistikovanější formy integrace mezi aplikacemi v rámci IS organizace
a integračním rozhraním SInRo. Tato Komponenta zároveň zásadním způsobem ulehčuje údržbu
integračních vazeb, např. v případě upgrade.

2.2.10 Modul ELDAxSTORAGE/GPHOTO
Cílem Komponenty TS-GPHOTO je zajistit uživateli okamžité pořízení a řádné uložení
„důvěryhodné“ fotografie nebo videa s garancí času pořízení, původce a neměnnosti záznamu od
jeho pořízení. Tuto garanci poskytují externími certifikované autority
Vlastníkem autorských práv k produktu je společnost TECHNISERV IT, spol. s. r. o., Traťová 1, BRNO, CZECH REPUBLIC, IČ: 26298953.
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GPHOTO je jedinečná mobilní aplikace sloužící k pořízení důvěryhodného záznamu (fotografie nebo
videa) a uložení takto pořízeného
záznamu v archivu ELDAxSTORAGE.
Zajištění důvěryhodnosti záznamu je
realizováno

pomocí

kvalifikovaných

externích
certifikačních

autorit. U záznamu je garantován
čas, místo a zařízení, na kterém byl
záznam

pořízen

a

zároveň

je

záznam nebyl od jeho pořízení jakkoliv upraven nebo změněn.

2.2.11 Modul ELDAxSTORAGE/ISRS
Cílem Komponenty je umožnit uživateli snadným způsobem publikovat smlouvy do Informačního
systému registru smluv (ISRS), a to včetně zákonem daných povinně publikovaných metadat
TS-ISRS je samostatná komponenta řešící problematiku Registru smluv. Pro záznamy anonymizovaných
dokumentů smluv je v systému TS-ELDAx vytvořena speciální třída „Anonymizované smlouvy“. Řešení
pokrývá čtyři základní operace spjaté se systémem ISRS. Operace prováděné při publikaci:
•

Zveřejnění - zveřejnění nové smlouvy společně s minimálně všemi povinnými metadaty
smlouvy a jednotlivých částí (příloh) smlouvy.

•

Přidání přílohy - k již zveřejněné smlouvě, tj. vytvoření nové verze smlouvy obsahující původní
publikovanou podobu metadat, původní publikované přílohy smlouvy a navíc nově přiložené
přílohy smlouvy.

•

Modifikace - mění metadata smlouvy vytvořením nové verze.

•

Znepřístupnění - odstraní dříve publikovaný záznam. Tato operace je využívaná pro nahrání
nové verze přílohy.
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3
3.1

KOMPONTA ELDAxPORTAL
ELDAxPORTAL – Univerzální portálová platforma.

ELDAxPORTAL (ve verzi 1, 2 a 3 také označovaný zjednodušeně jako TSMyeID) je komponenta řešení TS-ELDAx eIDAS SMART TRUST eLECTRONIC
PLATFORM podporující práci různých typů uživatelů čistě v elektronické
podobě. Jedná se o komplexní portálovou platformu sloužící pro realizaci
intranetových a extranetových řešení, umožňující budování robustního
práce s elektronickými identitami externích poskytovatelů a také nativnímu robustnímu úložišti
dokumentů ELDAxSTORAGE je ideálním prostředkem pro budování řešení zajišťující úplnou
elektronickou komunikaci v rámci organizace nebo mezi vnitřním a vnějším prostředím organizace
s přímou návazností na již existující agendy, případně s možností tyto agendy v rámci modulu eFlow
zrealizovat přímo v prostředí ELDAx.
Významnou vlastností platformy je její modularita umožňující konfiguraci dle konkrétních potřeb
Organizace. V praxi se může jednat např. komunikaci občana s úřadem, pacienta s lékařem, zákazníka
s poskytovatelem služeb nebo vnitřní intranet s DMS a workflow. V rámci ELDAxPORTAL je možné
objednávat, platit či rušit vybrané služby dané organizace, v přehledných inteligentních formulářích
realizovat úplné elektronické podání nebo vyřizovat další agendy bez nutnosti osobní návštěvy
organizace, modelovat vlastní workflow procesy. ELDAxPORTAL je součástí produktů rodiny ELDAx
www.ELDAx.cz.
ELDAxPORTAL platforma již ve svém základu obsahuje možnost implementace vícejazyčného prostředí,
řadu hotových konektorů na systémy e-governmentu, významné dodavatele aplikací pro státní správu
i municipality, poskytovatele identit, nemocničních systémů, ERP, CRM apod. Tato skutečnost
významným způsobem zrychluje a zefektivňuje proces implementace. Řešení podporuje všechny
běžné prohlížeče (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer / Edge, Apple Safari).

3.1.1 Podpora slabozrakých občanů

Vlastníkem autorských práv k produktu je společnost TECHNISERV IT, spol. s. r. o., Traťová 1, BRNO, CZECH REPUBLIC, IČ: 26298953.
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ELDAxPORTAL poskytuje pro slabozraké defaultně větší písmo, převrácené barvy (tmavé pozadí,
světlý text), možnost uspořádat obsah do jednoho sloupce, zjednodušit a zmenšit
strukturu navigace. Aplikace splňuje požadavky vyhlášky č. 64/2008 Sb. O formě
uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím
webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

3.1.2 ELDAxPORTAL podpora elektronických identit dle eIDAS
ELDAxPORTAL poskytuje prostředí pro využití nové vznikající důvěryhodné elektronické identity
občanů (eID), možnosti práce s elektronickými důvěryhodnými dokumenty a inteligentními
elektronickými formuláři. ELDAxPORTAL využívá pro identifikaci a autorizaci uživatele (fyzické nebo
Kromě podpory elektronických identit z celé EU a dalších subjektů poskytující elektronické identity,
obsahuje ELDAxPORTAL podporu dalších procesů i potřebné funkcionality, integrační nástroje a další
moduly vedoucí k možnosti elektronické komunikace.

3.1.3 ELDAxPORTAL podpora elektronických důvěryhodných dokumentů dle eIDAS
ELDAxPORTAL podporuje práci s důvěryhodnými i běžnými elektronickými dokumenty. Jako úložiště
slouží ELDAxSTORAGE. Samozřejmostí využití elektronického podpisu a časového razítka v souladu s
moderními nástroji důvěryhodnosti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze
dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu, obecně označovaným jako eIDAS.
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3.2

Rozhraní ELDAxPORTAL pro veřejnost a intranet

3.2.1 Část určená pro veřejnost ePORT
ELDAxPORTAL

v části určené pro veřejnost, označovaná jako ePORT, má charakter klasických

webových stránek z možností vytváření a editace obsahu, změny vzhledu, skládání komponent atd.
Může díky tomu obsahovat různé druhy informací včetně možnosti řešení různých životních situací.
Důraz je kladen na jednoduchost, přehlednost a intuitivní ovládání.
ELDAxPORTAL umožňuje v části pro veřejnost pracovat s více úrovni uživatelských oprávnění a má
konektory na různé poskytovatele elektronických identit, jako je MOJEID, ISDS případně NIA.
ztotožnění zaměstnanci organizace.
V části určené pro veřejnost jsou dostupné taky katalog životních situací vč. inteligentních formulářů.
Vzájemná kombinace formulářového řešení, autorizovaných uživatelů a bezpečné integrace na vnitřní
systémy organizace je realizovat komplexní elektronickou komunikaci mezi vnitřním a vnějším
prostředím organizace. Samozřejmostí je také možnost úplného elektronického podání vč.
automatizované distribuce podání v rámci IS organizace čistě elektronickou cestou. Možnost
komplexní elektronizace významným zefektivní interní procesy a zároveň zajistit uživateli potřebný
komfort práce elektronickou cestou a to vč. možnosti komunikace vnějšího a vnitřního uživatele.

3.2.2 Část určená pro interní uživatele iPORT
Vnitřní část řešení ELDAxPORTAL slouží k práci interních zaměstnanců organizace, označovaná jako
iPORT, poskytuje funkcionality intranetového portálu. Je zde možné sdílet data v rámci vnitřního
prostředí organizace, případně komunikovat s externími uživateli, díky robustnímu redakčnímu
systému CMS lze také editovat obsah vnějšího prostředí, publikovat články, novinky a dokumenty.
Významnou vlastností redakčního systému je možnost diferencovat příspěvky v několika dimenzích, od
úrodně autorizace, přes uživatelské skupiny až po publikaci příspěvku výhradně pro pojmenované
uživatele.
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Samozřejmostí je i funkcionalita běžné registrace uživatele v rámci systému a následně možnost jeho
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Část iPORT určená pro vnitřní uživatele poskytuje také mimo jiné nástroje pro komplexní administraci
systému jako celku, vč. přístupu k auditnímu a systémovému logu, změně vzhledu, a nastavování

3.3

Moduly řešení ELDAxPORTAL

3.3.1 ELDAxPORTAL/iPORT
Základní modul komponenty tvořící základní, serverovou, část řešení. Jedná se o centrální část
portálového řešení, obsahující redakční systém, rozhraní pro externí a interní uživatele, proces základní
autorizace uživatele. Bez tohoto modulu není možné využívat další části řešení.
ELDAxPORTAL/iPORT kromě samotného rozhraní a funckionalit portálu určených pro externího
uživatele, možnosti registrace, obsahuje i management nástroje pro správu prostřednictvím
administrátora nebo pověřeného uživatele. ELDAxPORTAL/iPORT obsahuje možnost konfigurace
celého portálu, zveřejňování informací, součástí jsou i nástroje CMS pro správu obsahu. Dostupné jsou
funkce jako notifikace, Osobní účet Uživatele s profilem uživatele, a plno komponent pro zobrazení
důležitých informací jako je např. telefonní seznam, kalendář, rozcestník, plánovač pravidelných úloh,
správa menu apod.
Součástí tohoto modulu jsou i interní globální funkcionality prostupující napříč ostatními moduly
zajišťující soulad s legislativou a nařízením GDPR, bezpečností nástroje, logování událostí, notifikace,
apod. Součástí je také standardní integrační rozhraní celého řešení, sloužící pro integraci ostatních
externích aplikací k ELDAx PORTAL
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uživatelských práv různé role, obsahuje notifikační centrum apod.

Obrázek 2 - Ukázka interní části portálu

3.3.2 Platební brána ELDAxPORTAL/epay!
`Modul zajišťující možnost plateb přímo z prostředí portálu. Modul obsahuje rozhraní a
integrační vazby na standardní platební brány, jako je například global payments nebo
Go pay.

3.3.3 Inteligentní formuláře (ELDAxPORTAL/inqforms)
ELDAxPORTAL standardně obsahuje modul zajišťující potřebné formulářové služby. Implicitně
ELDAxPORTAL obsahuje řešení inteligentních formulářů označované jako InQForms.
Součástí podání jsou kromě formuláře ve formátu PDF/A i data z formuláře ve struktuře XML
dokumentu, která je možno vytěžit a využít pro další zpracování v organizaci. V rámci řešení je
podporován PDF/A archivní formát dle standardu ISO a ETSI norem EU, tento formát je využíván jako
výstupní formát formulářů. Součástí řešení je možno využívat pro validaci formuláře elektronické
podpisy, případně i vícenásobné elektronické podepisování více osobami. Pokud je ověření uživatele
na dostatečné úrovni nebo pokud podání obsahuje kvalifikovaný platný elektronický podpis, může
podání proběhnout zcela automatizovaně až po založení v příslušném interním systému organizace.
Samozřejmostí je možnost podpory elektronického podpisu a časového razítka, vč. ukládání takto
vytvořených dokumentů v souladu s evropskými normami eIDAS, resp. ETSI.
V případě potřeby lze využívat jiné formulářové řešení. ELDAxPORTAL již obsahuje konektory i na jiné
na trhu využívaní formulářové systémy.
Vlastníkem autorských práv k produktu je společnost TECHNISERV IT, spol. s. r. o., Traťová 1, BRNO, CZECH REPUBLIC, IČ: 26298953.
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3.3.3.1 Vytváření vlastních formulářů - InQFormDesigner
InQ Form Designer je součástí modulu InQFOrms a umožňuje upravovat existující nebo vytvářet nové
inteligentní formuláře pomocí grafického uživatelského nástroje. InQ Forms Designer poskytuje
zároveň seznam všech definovaných formulářů a subformulářů v systému a tím přístup k jejich
komplexní administraci.

3.3.4 Integrace na interní systémy organizace ELDAxPORTAL/aiso.
ELDAxPORTAL má k dispozici v modulu ELDAxPORTAL/aiso množství konektorů na různé spisové služby
podporující standard NSeSSSS nebo také interní dokumentové workflow /eflow
ELDAxPORTAL/aiso, která nativně obsahuje konektory na velké množství interních systémů organizace,
jako jsou NIS, agendové informační systémy, spisové služby vč. podpory NSeSSS. Tato komponenta
poskytuje služby integrační platformy v rámci řešení ELDAxPORTAL. Při integraci je kladen důraz na
bezpečnost, proto součástí integrační komponenty je i karanténní zóna, kde pomocí antiviru mohou
být prověřeny přenášené soubory a v případě negativního výsledku postoupeny k dalšímu zpracování.
V případě detekce viru nebo jiného škodlivého kódu je vytvořen incident pro správce systému, kteří je
postoupen k řešení.
Mimo klasické softwarové integrace modul ELDAxPORTAL/aiso podporuje rozhraní na vyvolávací
systémy a je možné se objednat přímo z prostředí portálu na konkrétní termín.

3.3.5 ELDAxPORTAL/eflow
Modul poskytující externím i interním uživatelům pro dokumenty a formuláře v rámci portálu
dokumentové worflow. Workflow umožňuje definici vlastních formulářů pro jednotlivé kroky v rámci
eflow a zároveň definici vlastních pracovních postupů pro jednotlivé typy dokumentů. Dokumentem je
v případě ELDAxPORTAL vnímán soubor popisných dat (metadat) a k těmto metadatům připojený
jeden nebo více souborů
(komponent).

Tato

struktura a terminologie
odpovídá

standardům

OAIS.
ELDAxPORTAL/eflow
uklIS ádá komponenty do
důvěryhodného úložiště,
kde zajišťuje po celý
životní cyklus elektronického dokumentu jeho důvěryhodnost – digitální kontinuitu. Tato vlastnost je
nezbytná pro práci s důvěryhodnými elektronickými dokumenty, kdy je nezbytné důkladně pečovat o
zachování digitální kontinuity takto zpracovávaných dokumentů.

3.3.6 ELDAxPORTAL/epoxid
Vlastníkem autorských práv k produktu je společnost TECHNISERV IT, spol. s. r. o., Traťová 1, BRNO, CZECH REPUBLIC, IČ: 26298953.
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Rozhraní na ostatní systémy jsou zapouzdřeny v integrační komponentě – integračním rozhraní -
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Podpora externích elektronických identit. ELDAxPORTAL podporuje prostřednictvím modulu
ELDAxPORTAL/epoxid celou řadu možností přihlášení do portálu. Obsahuje
možnost

využití

interních

elekronikách

identit,

spravovaných

prostřednictvím portálu, případně dalších aplikací IS organizace, tak
zejména externích elektronických identit spravovaných pomocí externích
poskytovatelů identit.
ELDAxPORTAL/epoxid podporuje například autorizaci pomocí systému ISDS,
disponuje konektorem na Národní Identitní Autoritu (NIA) nebo podporuje
poskytovatele MojeID. Modul ELDAxPORTAL/epoxid je koncipován a z pohledu architektury a způsobů
ELDAxPORTAL umožňuje samostatnou implementaci v rámci jakéhokoliv jiného portálového řešení,
kde poskytuje výše popsané funkcionality.

3.3.7 TS-MyeID/emobile
Komponenta mobilní aplikace s nativní vazbou na centrální část řešení ELDAxPORTAL sloužící pro
využití eID v prostředí mobilních zařízení. Primárně slouží k prokázání elektronické identity vůči
kontrolním orgánům a to včetně možnosti ověření konzumovaných služeb daným občanem vůči
kontrolnímu orgánu. Z této aplikace je také možné přistupovat důvěryhodné elektronické složce účtu
občana.

3.3.8 TS-MyeID/econtrol
Komponenta mobilní aplikace umožňuje kontrolu stavu konzumovaných služeb občanem
navázaných na elektronickou identitu občana kontrolním orgánům za využití mobilních zařízení přímo
v terénu.

4
4.1

OBECNÉ VLASTNOSTI TS-ELDAX EIDAS SMART TRUST ELECRONIC PLATFORM
Technologie

V rámci technologické architektury se využívá framework dlouhodobě
využívaný ve společnosti TECHNISERV IT pro vývoj aplikací, jehož vznik
se datuje do roku 2011. V rámci interního označení společnosti je
pojmenován jako TechniServ -FamilyComponentsGroup (zkráceně TSFCG) a v současné době je v evoluční verzi č. 3.
TS-FCG je od svého vzniku založen na vývojovém prostředí poskytované společností Microsoft,
Microsoft .NET. Framework tvoří dlouhodobě základ celého vývojového prostředí sloužící pro vývoj ve
společnosti TECHNISERV IT. V prostředí Framework TS-FCG byla vyvinuta celá řada aplikací a řešení
zakázkového a produktového charakteru. TS-FCG je také prostředím sloužící pro vývoj TS-ELDAx eIDAS
SMART TRUST eLECTRONIC PLATFORM.
Technicky je TS-FCG vytvořené v prostředí .NET, rovněž využívá framework ASP.NET Boilerplate
Vlastníkem autorských práv k produktu je společnost TECHNISERV IT, spol. s. r. o., Traťová 1, BRNO, CZECH REPUBLIC, IČ: 26298953.
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využití jako zcela samostatná integrační komponenta řešení a kromě implementace v rámci řešení
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(https://aspnetboilerplate.com) a doplněno velkým množstvím dále upravených komponent. Veškeré
komponenty jsou navrženy v souladu s legislativou a doporučenými standardy jak z pohledu
bezpečnosti, tak z pohledu technologie. TS-FCG ver. 3. již využívá cross-platformní a open-source
framework .NET Core, který je podporovaný a vyvíjený společností Microsoft. .NET Core patří do rodiny
frameworků .NET a je nástupcem technologie .NET Framework. Tím je možné vytvářet výkonné
aplikace, které mohou být provozovány na operačních systémech Windows, Linux a macOS.

4.1.1 Podpora opensource prostředí
Důležitou součástí .NET Core a tedy i TS-FCG je kompatibilita s ostatními příbuznými technologiemi
jako jsou .NET Framework, Xamarin, Mono, UWP. Tato kompatibilita je umožněna díky knihovnám .NET
či společné částí kódu. Pro objektově relační mapování je využit Entity Framework. Pro vývoj FrontEnd části aplikací je využito technologií Bootstrap, Vue.js, jquery a webpack.

4.1.2 Podporované operační systémy
Zvolená technologie umožňuje implementaci do prostředí Windows i prostředí Linux.

4.1.3 Podporované databázové prostředí
TS-ELDAx eIDAS SMART TRUST eLECTRONIC PLATFORM podporuje jako databázové prostředí MS SQL
nebo PostgeeSQL.

5

TYPY LICENCÍ TS-ELDAX SMART TRUST ELECTRONIC PLATFORM

Licence existují v několika variantách jsou vždy v aktuální verzi dostupné v ELDAx konfigurátoru.
V případě požadavku na ELDAx appliance je nutné využít některý z kompatibilního hardware.
Konfigurace kompatibilního hardware, např. použití disky, může být různá. Podmínky užití jednotlivých
typů licencí se řídí licenčními podmínkami dostupnými na www.ELDAX.cz

6

MAINTENANCE TS-ELDAX SMART TRUST ELECTRONIC PLATFORM

Maintenance se řídí Podmínkami maintenance softwarového produktu, které jsou dostupné také na
www.eldax.cz.

Vlastníkem autorských práv k produktu je společnost TECHNISERV IT, spol. s. r. o., Traťová 1, BRNO, CZECH REPUBLIC, IČ: 26298953.
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Standard. .NET Core v základu umožňuje vytvoření aplikací pro systémové služby, konzolové nástroje,
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7

ARCHITEKTURA

Produkt TS-ELDAx eIDAS SMART TRUST eLECTRONIC PORTAL je postaven na SOA architektuře, tedy i
vazby na externí systémy jsou realizovány pomocí webových služeb. Rozhraní využívá standardy a
doporučení W3C. Způsoby zabezpečení či procesu autentizace se mohou lišit v závislosti na konkrétní
integrační vazbě. Preferovaným způsobem zabezpečení je využívání standardu WS-Security a

8

TECHNOLOGICKÁ ARCHITEKTURA
Cílem použití vícevrstvé technologické architektury je vytvoření otevřeného, distribuovaného
a flexibilního informačního systému, který je pružně přizpůsobivý změnám

Použití této architektury přináší jednoduchý a tedy i rychlý a bezpečný přechod na vyšší verze použitých
částí. Umožňuje samostatnou udržovatelnost a rozvoj jednotlivých větví.

Obrázek 3 - Umístění v rámci IS Organizace
Vlastníkem autorských práv k produktu je společnost TECHNISERV IT, spol. s. r. o., Traťová 1, BRNO, CZECH REPUBLIC, IČ: 26298953.
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komunikačního protokolu HTTPS.
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Centrální řešení TS-ELDAx je vybudováno jako vícevrstvá aplikace složená z jednotlivých modulů, kde
Data Accses Layer reprezentuje datovou vrstvu komunikující s databázovým serverem na jedné straně
a aplikační vrstvou na druhé. Core (Bussines vrstva) a Domain Services jsou komponenty reprezentující
aplikační vrstvu, tedy potřebnou rozhodovací
logiku, transformací předávaných dat (výpočty,
agregace informací z více datových zdrojů atp).
Jednotlivé

servery

podporují

běh

ve

virtualizovaném prostředí s podporou vysoké
dostupnosti (HA/DR) s možností přepínání
tedy realizováno na úrovni hardware, OS nebo
zmíněné virtualizační vrstvy.
Obrázek 4 - Ukázka nasazení v režimu vysoké dostupnosti řešení

9

ZPŮSOB KONFIGURACE TS-ELDAX EIDAS SMART TRUST ELECRONIC PLATFORM

Ke konfiguraci licence TS-ELDAx eIDAS SMART TRUST eLECRONIC PLATFORM slouží konfigurátor
dostupný v ELDAx Partner Programu v sekci určení pro Registrované Partnery.

Vlastníkem autorských práv k produktu je společnost TECHNISERV IT, spol. s. r. o., Traťová 1, BRNO, CZECH REPUBLIC, IČ: 26298953.
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mezi datovými centry. Řešení HA může být

