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Tento dokument a  jeho obsah je důvěrný. Dokument nesmí být reprodukován celý ani 

částečně, ani ukazován třetím stranám nebo používán k jiným účelům, než pro jaké byl 

poskytnut, bez předchozího písemného schválení společností OTE, a.s. 



Pravidla pro přístup externích účastníků na OTE testovací prostředí 

CS OTE 

Následující body představují pravidla pro přístup na OTE testovací prostředí 

 

• Přístup na webové rozhraní OTE testovacího protředí je na URL adrese 

https://portal.sand.ote-cr.cz 

• Přístup na komunikační server OTE testovacího prostředí je přes adresu 

https://cds.sand.ote-cr.cz:1443/KSX 

• Na OTE testovacím prostředí se předpokládá registrace jen testovacích certifikátů. 

• Pro komunikaci s OTE testovacím prostředím prostřednictvím S/MIME 

(zabezpečený email) kanálu je nutné použít přiložený certifikát 

 

Certifikát je ke stažení 

 

• Adresa pro SMTP kanál je cds@cds.sand.ote-cr.cz 

• Aktualizace dat na OTE testovacím prostředí bude probíhat 4x v roce a bude vždy 

dopředu ohlášena v novinkách testovacího systému 

• Po každé aktualizaci dat budou testovací data zadaná od poslední aktualizace 

nahrazena daty produkčními. 

• Při požadavku registrace nového RÚT či nové osoby na OTE testovacím prostředí 

bude nutné:  

o Mít podepsané smlouvy o přístupu do CS OTE 

o Být zaregistrovaný v produkčním systému CS OTE 

 

Pro zprovoznění automatické komunikace na OTE testovacím prostředí je nutné 

vyplnit registrační formulář a poslat jej na adresu elektro@ote-cr.cz a plyn@ote-cr.cz  

Do předmětu zprávy uveďte : název společnosti, Automatická komunikace Sandbox. 

 

Formulář je ke stažení ZDE 

 

• V případě problémů v přístupu na OTE testovací prostředí, je potřeba detailně popsat 

o co se přesně stalo, 

o specifikace přesného času, 

o kopie obrazovky s chybou, 

o specifikace ID RUT a ID osoby, 

a toto vše zaslat na adresu: elektro@ote-cr.cz a plyn@ote-cr.cz  

 

Návod pro nastavení přístupu do testovacího prostředí SANDBOX aplikace 

OTE-COM je k dispozici ZDE. 

 

V případě plánovaného výpadku OTE testovacího prostředí, budou všichni účastníci 

informování prostřednictvím novinek na tomto prostředi.   

ZDE
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