Přílloha č. 1F zaadávací dok
kumentace – Podrobný
edmětu plnění 6. části veřejné zak
kázky
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Popis před
dmětu pln
nění 6. čá
ásti veřejn
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ky
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pečnost a SSO
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Před
dmětem pln
nění této čássti bude poskytnutí náásledujících školení v oblasti Bezpeečnosti a SS
SO:
P.č.

Požadovaané školení

F.
1.

Bezpečno
ost a SSO
Serverováá a klientská
certifikacee (PKI) a SSO
O

Způ
ůsob a druh
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dní
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Lokalita
školen
ní a
předp
poklá
daný
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n

Počet
účastníků

Min. počet
běhů pro
daný počet
účastníků

Min. délka
trvání
školení ve
dnech/1
osoba

Praha
listopa
ad

4

1

2 dny

davatel souččasně stanov
vuje podrob
bný minimáální obsah jednotlivých
h školení, ktterá jsou přředmětem tééto
Zad
částti veřejné zaakázky. Min
nimální obsah jednotliv
vých školen
ní je pro uch
hazeče závaazný.
Pod
drobný min
nimální obssah školení ‐ F. Bezpeččnost a SSO
O
F.1. Serverová a klientská certifikace (PKI) a SSO
O

N
Náplň kurz
zu:












Elektron
nické podep
pisování do
okumentů ‐ princip a význam
v
elek
ktronickéhoo podepisov
vání
dokumeentů, šifrov
vání
Algoritm
my pro šifrování a elek
ktronické po
odepisován
ní, hashovaccí funkce; roozšíření S‐M
MIME
Certifik
kační úřady ‐ funkce ce
ertifikačních
h úřadů (CA
A), hierarchie certifikáttů, instalace
e a konfigurrace
CA pro
o vydávání certifikátů
c
Typy a parametry certifikátů; získání cerrtifikátu pro
o další použ
žití; adminisstrace a údrržba
du
certifikaačního úřad
Použití certifikátů ‐ instalace certifikátu
c
p
pro účely ell. podepisov
vání dokum
mentů, impo
ort a export
certifikáátů (digitáln
ních ID)
Použití certifikátu,, odeslání a přijetí el. p
podepsané zprávy;
z
šifro
ování zprávv, manipula
ace s
podepssanou a zašiifrovanou zprávou, kon
ntrola platn
nosti podpissu
Instalacce, konfigurrace, admin
nistrace a úd
držba certifiikačního úřa
adu
Konfigu
urace šablon
n a automattického vyd
dávání certifikátů,
Práce s certifikáty
o Instalace ce
ertifikátu prro účely el. p
ání dokume
entů
podepisová
o Import a ex
xport certifikátů (digitáálních ID)
Práce s certifikáty ve
v zprávách
h
o Odeslání a přijetí el. podepsané z
zprávy
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Šifrování zpráv
Manipulace s podepsanou a zašifrovanou zprávou
Kontrola platnosti podpisu
Aplikování PKI a certifikátů
o
o
o
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