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ΥΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗ

 Τπηρεςύεσ ενιαύου ελϋγχου πρόςβαςησ (Single Sign On - SSO)
 Πρότυπεσ εφαρμογϋσ για παροχό ψηφιακών υπηρεςιών.
 χϋδιο Αςφϊλειασ και Πολιτικό Προςβαςιμότητασ Εφαρμογών

 Προώπολογιςμόσ: € 105.400

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ &
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΠΡΑΞΗ
 Τποϋργο 1:

 Προμόθεια και εγκατϊςταςη εξοπλιςμού
 2 διακομιςτϋσ
 virtualization

 Ανϊπτυξη πρότυπων εφαρμογών - Πλατφόρμα JOBRES:
 Χηφιακό υπηρεςύα αλλαγόσ ςτϋγησ
 Χηφιακό υπηρεςύα αναζότηςησ εργαςύασ

 Τποϋργο 2:

 Ανϊπτυξη χεδύου Αςφϊλειασ και Πολιτικόσ Προςβαςιμότητασ Εφαρμογών.
 Ενεργοπούηςη ενιαύου ελϋγχου πρόςβαςησ (SSO):
 Shibboleth (Identity Provider, Service providers)
 LDAP

 υγγραφό κατϊλληλησ τεκμηρύωςησ
 Ενημερωτικόσ ιςτότοποσ

ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΓΗ
 Παροχό υπηρεςιών υψηλόσ προςβαςιμότητασ και αςφϊλειασ προσ νεοειςερχόμενουσ και όχι
μόνον φοιτητϋσ.
 Παρϋχεται από το ΠΑ.ΜΑΚ. ςε ςυνεργαςύα με ιδιοκτότεσ ακινότων και επιχειρόςεισ μεςιτικών
γραφεύων.
 ύνδεςη με το Π.. του ΠΑ.ΜΑΚ.για ενημϋρωςη Γραμματεύασ με τη νϋα διεύθυνςη κατοικύασ
του φοιτητό.
 Φρόςη πληροφοριών χϊρτη για εύρεςη/απεικόνιςη ςε ςυγκεκριμϋνη περιοχό.
 Φρόςη ανοικτών προτύπων για την ανϊπτυξη και την επικοινωνύα με ϊλλα ςυςτόματα (XML).
 ύνδεςη με το ςύςτημα SSO.
 Πολυκαναλικό (RSS, SMS) ειδοπούηςη των χρηςτών.
 Responsive design για πρόςβαςη από διϊφορεσ ςυςκευϋσ.

ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ
 Αξιοπούηςη των τεχνολογιών του ςημαςιολογικού ιςτού (Semantic Web) ςτη διαδικαςύα
ταιριϊςματοσ προςφορϊσ και ζότηςησ.
 Παροχό υπηρεςιών υψηλόσ προςβαςιμότητασ και αςφϊλειασ προσ τουσ τελειόφοιτουσ
φοιτητϋσ.
 Παρϋχεται από το ΠΑ.ΜΑΚ. ςε ςυνεργαςύα με εργοδοτικϋσ επιχειρόςεισ και γραφεύα εύρεςησ
εργαςύασ.
 Φρόςη ανοικτών προτύπων για την ανϊπτυξη και την επικοινωνύα με ϊλλα ςυςτόματα
(LinkedIn, XML).
 ύνδεςη με το ςύςτημα SSO.
 Πολυκαναλικό (RSS, SMS) ειδοπούηςη των χρηςτών.

 Responsive design για πρόςβαςη από διϊφορεσ ςυςκευϋσ.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΡΟΒΑΗ (SSO)
 Tο ευρέωσ αποδεκτό και ανοικτού κώδικα ςύςτημα Shibboleth.
 attribute-based ςύςτημα εξουςιοδότηςησ
 χρήςη του πρωτοκόλλου SAML

 Τα βαςικά μέρη είναι:
 Identity Provider (IdP)
 δημιουργεί, διατηρεί και οργανώνει τισ ταυτότητεσ (identities) των χρηςτών

 Service Provider (SP)
 ελέγχει την πρόςβαςη ςε υπηρεςίεσ και πόρουσ του ςυςτήματοσ

 Where Are You From (WAYF)
 για την ανεύρεςη του έγκυρου IdP κάθε χρήςτη

 Προώπόθεςη: ςύνδεςη με νέο LDAP

ΦΕΔΙΟ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ
 Σχέδιο Αςφάλειασ
 Γενική πολιτική αςφάλειασ
 Επιμέρουσ Πολιτικέσ












κοινωνικήσ μηχανικήσ
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
χρήςησ του διαδικτύου
κινητών ςυςκευών
κρυπτογράφηςησ
VPN
απομακρυςμένησ πρόςβαςησ
φυςικήσ αςφάλειασ
αςφάλειασ διακομιςτών
αφαιρούμενων μέςων
αςύρματησ επικοινωνίασ

 Ανάκτηςη από καταςτροφή
 Απόκριςη ςε περιςτατικά (αν)αςφάλειασ
 Διαφύλαξη επιχειρηςιακήσ ςυνέχειασ

 Πολιτική προςβαςιμότητασ εφαρμογών
 Ανάγκεσ και απαιτήςεισ προςβαςιμότητασ
 Πρότυπα και κανονιςτικό πλαίςιο
προςβαςιμότητασ
 Αναφορά για ανάκτηςη από καταςτροφή
 Πολιτική προςβαςιμότητασ

ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΟσ ΙΣΟΣΟΠΟ

http://idpweb.uom.gr/

Η επιτυχία είναι ςτα χέρια των ίδιων των χρηςτών!

