
SCIM documentatie Magister

Magister is als LAS een belangrijke bron voor identiteiten in de educatieve content keten. Magister biedt functionaliteit voor het distribueren van
het ECK-iD, middels de open standaard SCIM, naar identity providers binnen deze keten.

SCIM onderkent twee rollen voor het uitwisselen van identities, de 'service provider' en de 'client'. Magister vervult de rol van 'client' binnen de
uitwisseling van ECK-iD's.

In onderstaande wordt de term 'client' gebruikt om Magister aan te duiden en de term 'Service provider' om de partij aan te duiden die de
(identities met) ECK-iD's wil ontvangen.

SCIM definitie en bronnen
Uitgewisselde resources

Attributen
SCIM schema's

Randvoorwaarden voor gebruik van Magister als SCIM provider
Configuratie van endpoints

Vastleggen van het OAuth2 'token'-endpoint
Configuratie van het 'EduUsers'-endpoint

Fasering implementatie Magister
Fase 1: Minimum viable product (MVP)
Fase 2: Ondersteuning voor updates
Fase 3: SCIM discovery

Wijzigingshistorie
Concept schema definitie voor EduUser

SCIM definitie en bronnen

The System for Cross-domain Identity Management (SCIM) specification is designed to make managing user identities in cloud-based
applications and services easier ( ).http://www.simplecloud.info/

Uit de RFC: The System for Cross-domain Identity Management (SCIM) specification is an HTTP-based protocol that makes managing identities
in multi- domain scenarios easier to support via a standardized service ( ).https://tools.ietf.org/html/rfc7644

Uitgewisselde resources

In aansluiting op de SCIM-standaard wordt in de educatieve contentketen de resource 'EduUser' gebruikt.Deze past volgens onderstaande figuur
in de resourcestructuur zoals gedefinieerd in SCIM:

http://www.simplecloud.info/
https://tools.ietf.org/html/rfc7644


Er is bewust voor gekozen de EduUser niet te baseren op de 'User'-resource van SCIM. De 'User'-resource kent verplichte attributen
('accountname') die voor gebruik in de contentketen niet van belang, of zelfs ongewenst, zijn. 

Attributen

Voor het uitwisselen van ECK-iD's gebruikt Magister de 'EduUser'- resource. Deze bevat de volgende attributen:

id
EduUser: externalId
EduUser: eckId
EduUser:name: familyName
EduUser:name: givenName

Volgens de SCIM RFC moet elke resource een attribuut 'Id' hebben. Dit wordt toegekend door de resource provider.

De 'externalId' wordt in de hybride situatie gevuld met de nlEduPersonRealId. Wanneer alle partijen volledig gebruik maken van het ECK-iD dan
zal dit attribuut komen te vervallen (optioneel gemaakt worden of verwijderd). Er zal dan een nieuwe versie van het schema worden opgesteld. 

 Er moet nog een beslissing genomen worden over de manier waarop deze wijziging zal worden doorgevoerd.

Attributen zonder waarde worden door Magister   verzonden en worden ook   verwacht in het antwoord van een SCIM service provider.niet niet

SCIM schema's

Bij elke aanroep van een SCIM endpoint wordt een lijst met URI's meegegeven die de namespaces van de SCIM schema's bevat. 
De namespace voor de EduUser is:

["urn:ietf:params:scim:schemas:extension:nleducation:1.0:eduuser"] 

 Deze schemanaam is nog niet definitief en moet eventueel nog geregistreerd worden bij iana.

 Een concept van de schemadefinitie is onderaan dit document opgenomen.

Randvoorwaarden voor gebruik van Magister als SCIM provider

Magister is als SCIM service provider voor ECK-iD uitsluitend een leverancier van identiteiten (een 'client'), het is niet mogelijk identiteiten aan te
leveren aan Magister. 
Als een SCIM ontvanger ('service provider') meerdere scholen bedient, dan moet de service provider er zorg voor dragen dat de ECK-iD's per
school aangeleverd kunnen worden. Een goede mogelijkheid is om dit met gescheiden endpoints te doen.

Om identiteiten te kunnen ontvangen moet de ontvanger ('service provider') minimaal:



Het endpoint voor resource 'EduUsers' implementeren
De 'POST'-operatie op het EduUsers-endpoint implementeren ( );https://tools.ietf.org/html/rfc7644#page-11
De 'POST'-operatie  op het EduUsers-endpoint implementeren ( ; in de body zalom te zoeken https://tools.ietf.org/html/rfc7644#page-27
als filter 'eckId eq \" "' worden gebruikt)<ECK-iD>\

 Er is gekozen voor zoeken met behulp van 'POST' om zoveel als mogelijk te voorkomen dat een ECK-iD wordt opgenomen in
logbestanden
De 'PUT'-operatie op het EduUsers-endpoint implementeren ( );https://tools.ietf.org/html/rfc7644#page-30
TLS 1.2 gebruiken op de geïmplementeerde SCIM-endpoints;
OAuth 2.0 authenticatie implementeren voor de geïmplementeerde endpoints, waarbij Magister uitsluitend authenticatie op basis van de
client credentials flow ondersteunt.

Geadviseerd wordt om ook:

De 'Service Provider Configuration Endpoints' te implementeren ( )https://tools.ietf.org/html/rfc7644#page-73
Het 'BULK'-endpoint te implementeren voor de 'EduUsers'-resource
De overige operaties (PATCH, DELETE) te implementeren op het 'EduUsers'-endpoint

Configuratie van endpoints

Om identiteiten te kunnen uitwisselen dient de volgende configuratie te worden vastgelegd binnen Magister:

Vastleggen van het OAuth2 'token'-endpoint

Magister ondersteunt uitsluitend authenticatie met behulp van de 'client credentials flow' zoals gedefinieerd in de OAuth2-standaard. De
configuratie binnen Magister bestaat dus uit:

De URI van het 'token'-endpoint
De 'client-ID' en 'client secret'
Indien gewenst één of meer 'scopes'

Configuratie van het 'EduUsers'-endpoint

De configuratie van het endpoint bestaat uit de URI van het endpoint. Aan de URI worden de volgende eisen gesteld:

Het endpoint eindigt met de naam van de resource: 'EduUsers'
Het endpoint is beveiligd met TLS 1.2 of hoger (en begint dus met 'https')
Het endpoint is beveiligd met OAuth 2.0 en kan dus alleen benaderd worden met een access token
Het endpoint is van een gekwalificeerde partij, het domein moet voorkomen in een 'kwalificatieregister'. Dit moet getoetst kunnen worden.

 De validatiemethode voor gekwalificeerde partijen/URI's is nog niet bekend, geen kwalificatieregister bekend.

Fasering implementatie Magister

Magister zal SCIM gefaseerd implementeren, de volgende fases worden onderkend:

Fase 1: Minimum viable product (MVP)

In deze fase kunnen de gegevens van service providers worden vastgelegd en kan Magister ECK-iD's uitwisselen door een POST-opdracht.

De uiteindelijke endpoints van service providers worden vastgelegd. Updates met behulp van PUT worden niet ondersteund.

Fase 2: Ondersteuning voor updates

Deze fase is een uitbreiding op het MVP. Voordat gegevens worden uitgewisseld met een service provider wordt eerst gezocht met behulp van
POST. Als een gebruiker wordt gevonden met de gevraagde ECK-iD dan wordt een update verstuurd met behulp van PUT, anders wordt een
POST verstuurd.

Magister verstuurt altijd alle bekende ECK-iD's, omdat binnen Magister niet bekend is of een ECK-iD (nog steeds) bekend is bij de service
provider. Het proces   verloopt als volgt:per ECK-iD

https://tools.ietf.org/html/rfc7644#page-11
https://tools.ietf.org/html/rfc7644#page-27
https://tools.ietf.org/html/rfc7644#page-30
https://tools.ietf.org/html/rfc7644#page-73


Fase 3: SCIM discovery

De 'Service Provider Configuration Endpoints' kunnen vastgelegd worden in Magister en zullen door Magister gebruikt worden om de juiste
endpoints en schema's te bepalen.

Wijzigingshistorie

Versie Datum Aanpassing

1.0 19 Nov 2018 Versie 1.0 gedeeld met de keten

1.1 06 Dec 2018
 

In de schemadefinitie het attribuut 'returned' voor 'eckId' gewijzigd in 'request'
In de schemadefinitie het attribuut 'mutability' voor de 'meta'-subattributen gewijzigd in 'readOnly' conform
RFC 7643
subattribuut 'familyName' is nu 'required' en niet langer optioneel
Expliciet benoemd dat attributen zonder waarde niet verwacht worden in uitgewisselde berichten
Expliciet benoemd dat ondersteuning voor gescheiden verwerking van ECK-iD's voor meerdere scholen een
vereiste is

1.2 11 Feb 2019
 

Procesdiagram Fase 2 toegevoegd

Concept schema definitie voor EduUser

 EduUser schema

[
   {
     
"id":"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:nleducation:1.0:eduuser",
      "name":"eduUser",
      "description":"SCIM extended resource for representing users for
digital educational content in the Netherlands",
      "attributes":[
         {
            "name":"id",
            "type":"string",
            "multiValued":false,
            "description":"Unique identifier for the SCIM Resource as
defined by the Service Provider",

https://wiki.schoolmaster.nl/confluence/download/attachments/269517014/SCIM%20documentatie%20Magister%201.0%2020181206.pdf?version=1&modificationDate=1544106217703&api=v2


            "schema":"urn:scim:schemas:core:1.0",
            "readOnly":true,
            "required":true,
            "caseExact":false,
            "returned":"always",
            "uniqueness":"server"
         },
         {
            "name":"meta",
            "type":"complex",
            "multiValued":false,
            "description":"A complex type containing metadata about the
resource",
            "mutability":"readOnly",
            "required":false,
            "caseExact":false,
            "subAttributes":[
               {
                  "name":"created",
                  "type":"datetime",
                  "multiValued":false,
                  "description":"The DateTime the Resource was added to the
Service Provider",
                  "mutability":"readOnly",
                  "required":false,
                  "caseExact":false
               },
               {
                  "name":"lastModified",
                  "type":"datetime",
                  "multiValued":false,
                  "description":"The most recent DateTime the details of
this Resource were updated at the Service Provider",
                  "mutability":"readOnly",
                  "required":false,
                  "caseExact":false
               },
               {
                  "name":"location",
                  "type":"string",
                  "multiValued":false,
                  "description":"The URI of the Resource being returned",
                  "mutability":"readOnly",
                  "required":false,
                  "caseExact":false
               },
               {
                  "name":"version",
                  "type":"string",
                  "multiValued":false,
                  "description":"The version of the Resource being
returned",
                  "mutability":"readOnly",



                  "required":false,
                  "caseExact":false
               },
               {
                  "name":"attributes",
                  "type":"string",
                  "multiValued":true,
                  "multiValuedAttributeChildName":"attribute",
                  "description":"The names of the attributes to remove from
the Resource during a PATCH operation",
                  "mutability":"readOnly",
                  "required":false,
                  "caseExact":false
               }
            ]
         },
         {
            "name":"externalId",
            "type":"string",
            "multiValued":false,
            "description":"The identifaction of the user as defined by
Kennisnet: nlEduPersonRealId",
            "mutability":"immutable",
            "required":true,
            "caseExact":false,
            "returned":"always",
            "uniqueness":"global"
         },
         {
            "name":"eckId",
            "type":"string",
            "multiValued":false,
            "description":"The unique identification of the user for
digital content",
            "mutability":"immutable",
            "required":true,
            "caseExact":false,
            "returned":"request",
            "uniqueness":"global"
         },
         {
            "name":"name",
            "type":"complex",
            "multiValued":false,
            "description":"A complex type containing the name of the
EduUser",
            "mutability":"readWrite",
            "required":true,
            "caseExact":false,
            "uniqueness":"none",
            "subAttributes":[
               {
                  "name":"familyName",



                  "type":"string",
                  "multiValued":false,
                  "description":"The surname of the EduUser, including
prefixes like 'van' or 'van der'",
                  "mutability":"readWrite",
                  "required":true,
                  "returned":"always",
                  "caseExact":false
               },
               {
                  "name":"givenName",
                  "type":"string",
                  "multiValued":false,
                  "description":"The given name of the EduUser",
                  "mutability":"readWrite",
                  "required":false,
                  "returned":"always",
                  "caseExact":false
               }
            ]
         }



      ]
   }
]
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