Área Técnica
Quer utilizar a autenticação RCTSaai no seu serviço ?
Para permitir a autenticação RCTSaai no seu serviço é
necessário a instalação de um Fornecedor de Serviço.
Consulte a página de Instalação de Fornecedor de Serviço.

Quer permtir a autenticação RCTSaai aos seus
utilizadores ?
Para que os utilizadores da sua instituição possam usar os
serviços RCTSaai é necessário a instalação de um Forneced
or de Identidade.
Consulte a página de Instalação de Fornecedor de Identidade.

Fornecedor de Identidade na RCTSaai - Quais os passos necessários ?
São necessários os seguintes passos para integrar um fornecedor de identidade na RCTSaai:
1.
2.
3.
4.

Pedido formal de ligação à federação de identidade RCTS
Assinatura do protocolo de adesão à federação de identidade RCTS
Instalação do Fornecedor de Identidade e configuração em ambiente de testes (RCTSaaiTestes)
Passagem do Fornecedor de Identidade para o ambiente de produção (RCTSaai)

Saiba mais informações através do link Fornecedor de Identidade na RCTSaai

Fornecedor de Identidade no eduGAIN - Quais os passos necessários ?
Para realizar a integração no eduGAIN são necessários os seguintes passos:
1. Pedido formal de ligação
2. Cumprir requisitos técnicos eduGAIN
Saiba mais informações através do link Fornecedor de Identidade no eduGAIN

Metadados
Os metadados de uma federação enumeram os intervenientes da federação considerados de confiança (fornecedores de identidade e serviço) e
armazenam informação (ex.: entityID, chave pública do certificado) que permite estabelecer uma comunicação segura.
Como configurar os metadados da RCTSaai
Como configurar os metadados do eduGAIN
Como configurar os metadados da Clarin
Saiba mais através do link Metadados - O que são ?

Atributos
Os atributos são informação do utilizador enviada pelo fornecedor de Identidade a um serviço após uma autenticação bem sucedida. É com base
nesta informação que os serviços autorizam o acesso do utilizador.
Lista de atributos que os Fornecedores de Identidade devem configurar para os serviços disponíveis na RCTSaai e eduGAIN
Saiba mais através do link Atributos para que servem ?

Serviço de Redireccionamento - WAYF
Sempre que o utilizador escolhe a opção de acesso (Entrar/Login) a um serviço é necessário indicar qual a instituição a que pertence, para que
seja redireccionado para a página de autenticação da mesma. É com este propósito que existe o serviço WAYF (iniciais de "Where Are You
From"), que se dedica a encaminhar os utilizadores para o ponto de autenticação da sua instituição de origem.
Apenas os Fornecedores de Serviço necessitam de configurar este serviço:
Configurar WAYF RCTSaai no meu serviço
Configurar WAYF eduGAIN no meu serviço

Saiba mais através do link Serviço WAYF (Where are you From?)

