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Proč mojeID?



  

Více registrovaných uživatelů...

● Už žádné zdlouhavé vyplňování 
formulářů

● Automatická registrace na pozadí

● Snazší přihlašování = vyšší konverze 



  

...více perspektivních klientů



  



  

Žádné absurdní poplatky

*Cena bez DPH za celou službu mojeID na jeden rok. Službu je možné využít i pro více projektů vedených pod jedním IČ.



  

Široká paleta autentizačních metod

● Nejširší nabídka na trhu

● Heslo, certifikát, OTP
● Platformový bezpečnostní klíč
● HW bezpečnostní klíč
● Mobilní apliakce

● Snadná cesta k 2faktorové autentizaci



  

● Kompletní outsourcing 
ověřování údajů o vašich uživatelích

● Totožnost přes veřejné registry (jméno, 
příjmení, datum narození, adresa trvalého 
pobytu)

● Kontaktní údaje (telefon, 
e-mail, korespondenční adresa)

● Statut studenta – napojení na ISIC
● Identifikátor datové schránky

Ověření uživatelé pro váš byznys



  

● Přístup ke službám státu

● Přístup ke službám zdrav. pojišťoven

● Přístup ke stovkám komerčních služeb

● Přístup ke administraci domén .CZ

● Online vizitka na doméně 3. řádu 
(vesejmeno.mojeid.cz)

Univerzální identita jako benefit
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Jak zavést mojeID?

A) Napojení na Národní bod pro identifikaci 
     a autentizaci – NIA (eIdentita)

● pouze orgány veřejné moci



  



  

Jak zavést mojeID?

B) Aktivace mojeID modulu v některém 
    z podporovaných pronajímaných systémů



  

Jak zavést mojeID?

C) Využití služeb implementačních partnerů

www.mojeid.cz/partneri



  

obchod@mojeid.cz



  

Jak zavést mojeID?

D) Implementace mojeID svépomocí

● OpenID Connect / OpenID 2.0 / SAML
● Testovací prostředí mojeid.regtest.nic.cz
● techsupport@mojeid.cz

www.mojeid.cz/dokumentace



  

obchod@mojeid.cz



  



  

Podpora prodeje

● Affiliate program

● Bonifikace za uživatele napojené na NIA
● Start nejdříve Q4/2021 resp. 2022
● Aktuálně zjišťujeme zájem

obchod@mojeid.cz



  

Děkuji za pozornost

Ondřej Písek  •  ondrej.pisek@nic.cz  •  www.mojeid.cz
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