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Abstrakt:
V SFX Jednotné informac ̌ní brány (JIB) byla aktivována podpora pro práci v prost"edí
Shibboleth. Toto prostředí pr ̌inás ̌í uz ̌ivatelům komfortní jednotné pr ̌ihlás ̌ení pro práci s
licencovan#mi elektronick#mi zdroji z knihovny i z domova. Pro práci v prosr ̌edí Shibboleth byla
upravena konfigurace el. zdrojů zpřístupňovan#ch v JIB, které nativně podporují autentizaci
pomocí Shibboleth. Jedná se o databáze na platformě EBSCOhost, Elsevier Science Direct,
databáze na platformě WilsonWeb, databáze ISI Web of Knowledge, ebrary, Gale a Oxford
Reference Online. Během 2011 bude pr ̌ihlás ̌ení v prost"edí Shibboleth doplněno u MetaLib JIB a
u SFX JIB bude pro prost"edí Shibboleth upravena aktivace dals ̌ích  zp"ístupňovan#ch databází.
V p"ísp$vku bude p"edstavena práce s JIB v pros"edí Shibboleth a osv$tlen návod pro vyu%ití
Shibboleth u JIB knihovnám, které Shibboleth u JIB zatím nevyu%ívají.

Abstract in English:
At Uniform Information Gateway (UIG) SFX services there is Shibboleth access activated for
EBSCOhost, Elsevier Science Direct, WilsonWeb, ISI Web of Knowledge, ebrary, Gale a
Oxford Reference Online. In 2011 Shibboleth access will be activated for other resources and in
MetaLib UIG. In the lecture UIG  Shibboleth access  will be presented and libraries will be invited
to use Shibboleth authentication at UIG.



V roce 2011 bude u Jednotné informa!ní brány (JIB) dopln"na federativní autentizace zalo#ená
na technologii Shibboleth. JIB se tak p$ipojí mezi systémy, se kter%mi u#ivatelé pracují v rámci
jednotného p$ihlá&ení ú!tem u své domovské organizace.

U Metalib JIB budou u#ivatelé moci pou#ít p$ihlá&ení ze své domovské univerzity nebo
knihovny.  Soub"#n" s autentizací z'stane zachována mo#nost vyu#ívat sou!asného lokálního
ú!tu v MetaLib JIB a autentizace podle IP adresy. P$i vyu#ití p$ihlá&ení p$es Shibboleth
u#ivatelé ji# nebudou muset pracovat z po!íta!e na univerzit", knihovn" ani pou#ívat proxy
server.

U SFX JIB bude dokon!ena aktivace el. zdroj' zp$ístup(ovan%ch v JIB pro prost$edí
Shibboleth. Ji# nyní jsou v SFX JIB aktivovány pro prost$edí Shibboleth zdroje EBSCOhost,
Elsevier Science Direct, WilsonWeb a ISI Web of Knowledge pro v&echny u#ivatele. Databáze
ebrary, Gale a Oxford Reference Online jsou aktivovány pro prost$edí Shibboleth pro !tená$e
Národní knihovny. U SFX JIB stejn" jako v p$ípad" MetaLib JIB bude zachována mo#nost
práce také mimo prost$edí jednotného p$ihlá&ení. V tomto p$ípad" u#ivatelé dál budou
pot$ebovat pracovat s p$edplácen%mi zdroji z po!íta!e v síti knihovny nebo prost$ednictvím
proxy serveru.

U JIB bude vyu#ita federativní autentizace )eská akademická federace identit eduID.cz.
Federaci eduID.cz provozuje CESNET. )leny federace jsou 16 !esk%ch univerzit, Národní
knihovna, Národní technická knihovna, Knihovna Akademie v"d )R, Ústav pro !eskou
literaturu Akademie v"d )R, Um"leckopr'myslové museum v Praze a CESNET. Federativní
autentizace je vyu#ívána u poskytovatel' el. zdroj' British Medical Journal Group, Cambridge
University Press, ebrary, EBSCO, Elsevier, H.W.Wilson, IEEE, Ovid, Thomson Reuters.
P$ipravuje se spu&t"ní u poskytovatel' Informa, Wiley, Proquest, Knovel. Krom" toho je
federativní autentizace eduID.cz vyu#ívána nap$. u slu#eb a systém' Microsoft Dreamspark,
MUNI Atlases a Odevzdej.cz, Mefanet na UK a MUNI, DSpace na AMU a V*B-TUO, Moodle
na MUNI a UK. Federativní autentizaci eduID.cz vyu#ívá p$es 200 000 u#ivatel' s ov"$enou
identitou u sv%ch domovsk%ch organizací.

Krom" provozu federace eduID.cz zaji&+uje CESNET také podporu k implementaci technologie
Shibboleth v )R. Na stránkách eduID.cz jsou k dispozici podrobné informace, návody,
prezentace a videozáznamy ze s ̌kolení a kontakty pro p$ípadné konzultace. K zavedení
federativní autetizace mohou !eské univerzity a knihovny také vyu#ít grantovou podporu Fondu
rozvoje CESNET. V%b"rové kola jsou vyhla&ována obvykle dvakrát do roka. Grantovou
podporu Fondu rozvoje CESNET k zavedení federativní autentizace ji# vyu#ila Univerzita
Karlova v Praze, Knihovna Akademie v"d )R a Akademie múzick%ch um"ní. Univerzita
Tomá&e Bati ve Zlín" zavedení federativní autentizace eduID.cz s grantovou podporou Fondu
rozvoje CESNET p$ipravuje.

Z knihoven a univerzit registrovan%ch v JIB budou mít federativní autentizaci díky !lenství v



eduID.cz k dispozici  Akademie múzick!ch um"ní, Jiho#eská Univerzita v $esk!ch
Bud"jovicích, Knihovna Akademie v"d $R, Masarykova Univerzita v Brn", Národní knihovna v
Praze, Národní technická knihovna, Ostravská univerzita, Slezská Univerzita v Opav",
Univerzita Jana Evangelisty Purkyn" v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita
Pardubice, Univerzita Palackého v Olomouci a Západo#eská Univerzita v Plzni. V%em dal%ím
knihovnám a univerzitám s registrací v JIB doporu#ujeme federativní autentizaci zavést a
vyu&ít.


