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Tradycyjne uwierzytelnianie

Komputery 20 lat temu i
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Mnogość haseł

Iloma hasłami posługujemy się na co dzień?
Czy są one bezpiecznie?
Jak je wszystkie zapamiętać?
A może lepiej je zapisać?
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Rublon jako rozwiązanie problemu

Założenia:
Telefon komórkowy jako cyfrowy identyfikator
Kryptografia zamiast haseł
Nie trzeba pamiętać haseł
Nie można ich wyłudzić, ani ukraść
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Czym jest Rublon?

Rublon to technologia uwierzytelniania
Rublon to produkty: Rublon WEB, Rublon Pass
Rublon WEB dla integracji z portalami
Rublon Pass jest niezależnym managerem haseł
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Jak działa system Rublon

Schemat działania w przypadku pełnej integracji z Rublonem:
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Integracja

Rublon może być zintegrowany za pomocą:
Wep API (REST)
Bibliotek: PHP, Pyton, . . .
Plugin’ów: WordPress, phpBB 3, . . .
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Integracja Rublona z logowaniem studentów Uniwersytetu
Zielonogórskiego

Założenia:
Każdy student ma dostęp do konta poczty elektronicznej w
domenie uz.zgora.pl
Adres poczty elektronicznej studenta zawiera numer albumu,
który jednoznacznie go identyfikuje
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Integracja Rublona z portalem studenckim Uniwersytetu
Zielonogórskiego

Trudności:
Portal studencki jest napisany w języku PL/SQL
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Integracja Rublona z portalem studenckim Uniwersytetu
Zielonogórskiego

Korzyści:
Studenci mogą się logować w łatwiejszy sposób
Studenci zostają zachęceni do używania swoich skrzynek
pocztowych
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Logowanie za pomocą Rublona

Portal studencki
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https://student.uz.zgora.pl:4446/dziek_stud_rodos/www_student.login


Koniec

Dziekuję za uwagę!
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