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Znovuzaslání mojeID kartičky

● Zasílaná spolu s dopisem obsahujícím PIN3

● Pro zapomětlivce obsahuje uživatelské jméno
● QR kód se jménem, e-mailem, telefonním číslem
● Možnost vyplnění krevní skupiny, alergie, atd...



  

Znovuzaslání mojeID kartičky



  

OpenID Connect

● Nový protokol pro poskytovatele služeb – 
alternativa k OpenID 2.0 a SAML 2.0

● Jednodušší implementace, podpora mobilních 
platforem

● První poskytovatel na OpenID Connect – 
CSFD.CZ

● Testování propojení OpenID Connect a RDAP 



  

OpenID Connect

Měsíc/Protokol OpenID 2.0 OpenID Connect SAML 2.0

05/2016 94602 1163 21

04/2016 101493 867 18

03/2016 111054 1085 22

02/2016 107067 1454 14

01/2016 112495 929 54

12/2015 134093 285 35

11/2015 148869 68 82

10/2015 116470 203 110

09/2015 99780 38 38

08/2015 87418 0 4

07/2015 88764 0 0

06/2015 107516 0 0

05/2015 119285 0 0



  

Offline předávání údajů

● Reakce na požadavky poskytovatelů služeb

● Dokud se uživatel nepřihlásí k jejich službě, 
nedojde k aktualizaci údajů

● Implicitní vlastnost protokolu OpenID Connect

● Uživatel musí explicitně odsouhlasit nastavení 
a rozsah předávaných údajů

● Zatím minimální odezva



  

Nové údaje ve veřejném profilu

● Veřejný profil = osobní vizitka na adrese 
https://uzivatelskejmeno.mojeid.cz

https://uzivatelskejmeno.mojeid.cz/


  

Nové údaje ve veřejném profilu

● Bankovní účet, PGP klíč

● Sociální sítě Vimeo a Flicker



  

Ověřování stavu „student“

● Služba mojeID poskytuje ověřené údaje –       
e-mail, telefonní číslo, adresu 

● Hledáme možnosti pro ověření dalších údajů – 
první na řadě byl stav „student“

● Poptávka knihoven nabízejících služby pro  
studenty  

● Zvolena možnost ověření ISIC karty online 
rozhraním GTS Alive



  

Ověřování stavu „student“

● Aktuální počet studentů – 1524

● Další zvažované metody:

● eduID/eduGAIN – SAML 
● InAkademia – OpenID Connect
● ruční kontrola papírového potvrzení



  

MojeID Autentikátor

● Zjednodušení dvou-faktorové autentizace pro 
ty, kterým OTP přijde složité

● Mobilní aplikace komunikující přímo s mojeID 
prostřednictvím Google Cloud Messaging



  

MojeID Autentikátor

● Aktuálně má aplikaci nainstalovánou 606 
uživatelů, statistiky přihlášovacích metod:

měsíc/typ pwd cer otp aut

05/2016 71330 151 450 297

04/2016 67724 174 487 369

03/2016 76163 252 693 317

02/2016 70730 211 536 0

01/2016 79381 260 612 0

12/2015 86060 256 637 0

11/2015 109485 303 689 0

10/2015 80436 334 690 0

09/2015 68445 257 470 0

08/2015 60058 221 348 0

07/2015 61167 202 442 0

06/2015 72394 262 459 0

05/2015 83890 266 493 0



  

Nová validační místa

● V každém krajském městě existuje validační 
místo pro mojeID!

● Za poslední rok dvojnásobný počet - aktuálně 
28 míst po celé ČR

● https://www.mojeid.cz/validace/

● Postup validace
● Interaktivní mapa

https://www.mojeid.cz/validace/


  

Nová validační místa



  

Nová validační místa



  

Průzkum mezi uživateli mojeID

● Osloveno 480 tis. uživatelů mojeID, dotazník 
vyplnilo 13 300 respondentů

● Hodnocení vybraných funkcí mojeID a návrhy 
na rozšíření služby

● Jaký je uživatel mojeID?

● muž (66 %)
● z Prahy (23 %)
● vysokoškolák (42 %)
● zaměstnanec (56 %)



  

Průzkum mezi uživateli mojeID

● Hodnocení funkcí mojeID

● Zvyšuje důvěryhodnost na Internetu
● Chrání moje osobní údaje
● Užitečná služba, zjednodušuje používání služeb

● Návrhy na rozšíření služby

● Alternativní e-mailová adresa (ve vývoji)
● Plugin na vyplnění formulářů nebo avízo mojeID
● Propojení s datovou schránkou (ve vývoji)
● Jednodušší dvoufaktorová autentizace (03/2016)
● Rozšíření na více podporujících služeb



  

Kampaně na dokončení ověření účtu

● Cílem kampaní je zkvalitnění databáze 
kontaktů a navýšení procenta ověřených nebo 
validovaných uživatelů

● 52 % uživatelů mojeID má ověřenou adresu

● Ve dvou kampaních osloveno více než 200 tis. 
uživatelů bez ověřené korespondenční adresy

● V první kampani (listopad 2015) zadalo PIN3 z 
dopisu více než 8 000 uživatelů

● Druhá kampaň právě probíhá...



  

Zasílání newsletteru mojeID

● letos rozeslány 3 newslettery (novinky v mojeID 
a připomínající vlastnosti služby)

● newsletter odebírá 89 % uživatelů mojeID
● v průměru dosahuje 25 % unikátních zobrazení



  

Připravujeme...

● Datové schránky

● Založení mojeID z datové schránky
● Uložení čísla datové schránky
● Validace údajů přes datovou schránku

● Rozšíření možností předávání alternativních 
údajů – e-mailové adresy

● Přepracování metody založení mojeID z 
doménového registru s možností změny údajů



  

Děkuji za pozornost

Zdeněk Brůna  •  zdenek.bruna@nic.cz
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