Hlášení Nejste přihlášen na server a povolení cookies
V ČSN online je nastaveno automatické vypršení přihlášení na 20 minut. Pokud uživatel nepracuje s ČSN
online po dobu delší než 20 minut, dojde k automatickému odhlášení. Spojení s každým uživatelem zabírá
části paměti serveru. Při velkém počtu uživatelům je to významné zatížení. Uživatelé se ze serveru zpravidla
neodhlašují a někteří ani nevypínají počítač. Proto je nutno uživatele při nečinnosti odhlašovat automaticky.
Pokud by se toto hlášení objevovalo ihned po přihlášení při otevírání normy, pak by to mohlo být způsobeno
také tím, že uživatel nemá povolené tzv. cookies nebo cookies nějakým mechanismem neustále automaticky
maže.
Jsou tři možnosti, jak cookies povolit.:
a/ Přidáním serveru ČSN online v Internet Exploreru mezi tzv. důvěryhodné servery, v menu Možnosti
internetu/ Zabezpečení/Důvěryhodné servery
b/ Souhlas s ukládáním cookies by se měl uživateli objevit v samostatném pásu po přihlášení do ČSN online,
pokud již nemá cookies povolené, viz obrázek:

Pro povolení cookies je nutné kliknout na tlačítko SOUHLASÍM.)
c/ Povolení cookies lze nastavit také ručně. V různých webových prohlížečích se to může provádět odlišným
způsobem. Cookies lze povolit paušálně, pro všechny weby, nebo jen pro vybrané (tj. např pro ten náš).
Příklad nastavení pro WINDOWS 10 a Internet Explorer je v uveden níže:
Výpis z Nápovědy Windows:

Jak povolit ukládání cookies našemu serveru:

O cookies píšeme v ČSN online:
Co jsou cookies?
Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané do počítače uživatele
prostřednictvím webového prohlížeče.
Druhy cookies
Podle původu rozlišujeme dva typy cookies:
Cookie první strany (= first party cookie)
Cookie je uložena pomocí skriptu, který běží na dané doméně (na té, kterou vidíte v adresním řádku
prohlížeče).
Cookie třetí strany (=third part cookie)

Cookie je uložena pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné domény. Stejnou cookie proto lze načítat
na různých místech internetu a uživatele tím sledovat napříč doménami. Toto řešení používají různé systémy
pro sledování historie navštívených stránek, což například umožňuje přesnější cílení reklamy.
Jaké cookies ČSN online používá?
Aplikace ČSN online neukládá žádné cookies třetích stran, ale pouze cookies první strany.
Aplikace ČSN online nevyužívá cookies první strany ke sledování návštěvnosti, reklamním účelům, atd., ale
pouze k zajištění technických funkcionalit. Podrobný seznam ukládaných cookies včetně popisu jejich funkce
je uveden v následující tabulce.

Název

Kdo má přístup k
informacím z cookie
Expirace
(naše nebo třetí
strana)

Do konce Jedná se o cookie z
ASP.NET_SessionId
relace
našich stránek.

Popis
Slouží k potvrzení, že je uživatel přihlášený. Jedná
se o tzv. autentizační cookie. Bez ní server nezjistí,
že přihlášení uživatele proběhlo a bude vyžadovat
přihlášení při návštěvě každé stránky.

sess

1 měsíc

Jedná se o cookie z
našich stránek.

Slouží pro autentizaci podle metody 1.

cookiebar

180 dní

Jedná se o cookie z
našich stránek.

Uloží se po odsouhlasení ukládání cookies. Nebudeli se ukládat, bude se uživateli po každém přihlášení
zobrazovat dotazovací banner.
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