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Oktatási intézmény csatlakozása a Videotoriumhoz
Az eduID a magyar oktatási, kutatási és közgyűjtemények azonosításra és jogosultságkezelésre
létrehozott szövetsége, mely a hasonló nemzetközi szövetség (eduGAIN) hazai szereplője. A
felhasználóknak egy munkamenet alatt csak egyszer kell azonosítania magát (Single Sign-on), így
gyorsan, kényelmesen használható. Az eduID-hoz külső szolgáltatók partnerként tudnak
csatlakozni ezáltal egyszerűsítve az adminisztrációt mind a szolgáltatói, mind az intézményi
oldalon. Az egyik ilyen szolgáltatás a Videotorium, melyet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség (KIFÜ) tart fent kulturális, tudományos és oktatási filmek megosztására.

EduID-hoz csatlakozott intézmények
A tanári eduID igénylést a felhasználó az oktatási intézmény rendszergazdájánál teheti meg, aki a
KIFÜ adminisztrációs felületén állíthatja azt be. Az intézményi rendszergazda a
http://sulinet.niif.hu/node oldalon szerezhet információt az eduID beállításaihoz.
KIFÜ elérhetősége EduID beállítással kapcsolatban: ugyfelszolgalat@kifu.hu

EduID-vel nem rendelkező, de Diákháló ip tartományába eső intézmények
Azoknál az intézményeknél, ahol az intézmény hálózati tartománya a 195.199.0.1195.199.255.254 tartományba esik (Diákháló) a felhasználó tanárnak a Videotorium oldalon csak
egy sima regisztrációt kell elvégeznie felhasználónév-jelszó párossal. A regisztrációról a
megadott levelezési címére megerősítő levelet küld a KIFÜ. Előfordulhat, hogy ezt adott levelező
programok (Pl gmail) SPAM-nek minősítik, így ha rövid időn belül nem érkezik meg az INBOX
mappába, akkor a SPAM mappában is meg kell nézni. A megerősítés nélkül a regisztráció nem
jön létre!

Saját azonosítási megoldással nem rendelkező intézmények
A Menedzselt EduID IdP szolgáltatás a KIFÜ saját azonosítási megoldással nem rendelkező
intézmények számára nyújtott felhasználó menedzsment és azonosító szolgáltatása. A
szolgáltatás keretében a KIFÜ biztosítja a technikai rendszert amely lehetővé teszi az eduID
csatlakozást és az intézmények számára egy dashboard-ot, amelyen a felhasználókat tudja
menedzselni.
A tanári eduID igénylést az oktatási intézmény rendszergazdája a KIFÜ-nél teheti meg.
KIFÜ elérhetősége Menedzselt EduID IdP szolgáltatás igénylésével kapcsolatban:
ugyfelszolgalat@kifu.hu
Javasoljuk az intézményeknek, hogy az EduID szolgáltatás vagy a Menedzselt EduID szolgáltatás
segítségével léptessék be felhasználóikat a Videotoriumba. Ezen azonosítási formák esetén a
felhasználók otthonról is be tudnak lépni a Videotorium felületére. Ip címmel történő azonosítás
esetén csak a megadott tartományból van lehetőség a felvételek elérésére, otthoni ip címmel
nem fog működni.

