E159 AisEOCtiAifo
vrací nereferenční data z AIS EO a
referenční
data
z ROB
podle
SeznamUdaju

Vstup

AIFO

Výstup

Status, nereferenční data z AIS EO,
referenční údaje z ROB. Volající
obdrží kompletní rozsah údajů
z AISEO podle oprávnění, data
z ROB jsou definována v elementu
SeznamUdaju

E158 AisEOZtotozneni
Služba provádí ztotožnění na základě
kombinace vstupních údajů Jméno,
příjmení, datum narození a rodné
číslo

Vstup

Jméno, příjmení, datum narození,
rodné číslo

Výstup

Status, AIFO

E160 aisEoCtiPodleUdaju
Slouží pro vyhledání osob na základě
znalosti jejich osobních údajů z AIS
evidence obyvatel. Není určena
k hromadnému ztotožnění datového
kmene volajícího AIS.
Vstup

Jmeno, prijmeni, datum narozeni,
rodné číslo.

Výstup

Výstupní údaje obsahují standardní
položky, definované v datovém typu
AiseoCtiPodleUdajuResponseType
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E171AisEOCtiAifo
vrací nereferenční data z AIS EO a data
vázaných obyvatel. K primárnímu AIFO
vrací referenční data z ROB podle
SeznamUdaju. AIFO vázaných osob jsou
ověřena v ROB na existenci.
AIFO
Služba je doplněna o příznak „Blokace“,
který je předáván do ROB a AIS EO.
Blokací se v tomto dokumentu míní
znepřístupnění údajů o využívání údajů
z AIS EO a ROB.
Status, nereferenční data z AIS EO,
referenční údaje z ROB a AIFO vázaných
osob (pokud existují).
Volající obdrží kompletní rozsah údajů
z AISEO podle oprávnění, vrácená data
z ROB
jsou
definována
v elementu
SeznamUdaju.
Upraveno workflow služby tak, že je volán
nejdříve AISEO a tepreve následně
ověřováno v ROB
E158 AisEOZtotozneni
Slouží pro ztotožnění osoby v registru ROB
pomocí údajů AISEO.
Služba na základě údajů Jméno, Příjmení,
Datum narození, RČ vyhledá osobu
v AISEO. V případě shody (osoba na
základě všech údajů ztotožněna AISEO
jednoznačně) a souladu údajů s ROB vrátí
AIFO.
Jméno, příjmení, datum narození, rodné
číslo. Služba je doplněna o příznak
„Blokace“, který je předáván do ROB a AIS
EO. Blokací se v tomto dokumentu míní
znepřístupnění údajů o využívání údajů
z AIS EO a ROB.
Status, AIFO
Upraveno workflow služby tak, že je volán
nejdříve AISEO a tepreve následně
ověřováno v ROB
E172 aiseEoCtiPodleUdaju
Slouží pro vyhledání osob na základě
znalosti jejich osobních údajů z AIS
evidence
obyvatel.
Není
určena
k hromadnému ztotožnění datového kmene
volajícího AIS.
Definovaná kombinace položek rodné číslo,
jméno, příjmení, rodné příjmení, minulé
jméno, minulé příjmení, minulé rodné
příjmení, datum narozeni, místo narození.
Kombinace jednotlivých položek je přesně
dána.
Výstupní údaje obsahují standardní položky,
definované
v datovém
typu
AiseoCtiPodleUdaju2ResponseType

