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Úvod

V současnosti není hlavní problémem zavést systém 
čipové karty, ale zajistit jeho integraci s ostatními 
systémy, aby byly zajištěny dostatečné uživatelské
benefity.

Technologie je jen prostředek, cílem je zvyšování
komfortu pro cestující, interoperability a využitelnosti 
karet v dalších aplikacích.
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Představení společností

Kdo je XT‐Card a.s.
Společnost vznikla v roce 2005
Úvodní zaměření na dopravní
systémy
Postupné rozšíření záměrů do 
oblasti platebních kartových 
systémů, a následně zavádění
elektronické peněženky
Reference

Portál modré karty ČD
Elekronická peněženka ČD
Dopravní aplikace

‐

Kdo je Haguess, a.s.
Společnost vznikla v roce 1996
Úvodní zaměření na bankovní
systémy
Postupné rozšíření záměrů do 
oblasti transakčních kartových 
systémů, a následně zavádění
Smartcard Solutions
Reference

Pražské Centrum Kartových Služeb
Kartové centrum města Liberce
Kartové centrum Libereckého 
Kraje
Systém Centra Sdílených Služeb –
dotace MI ČR



Vývoj využití čipových karet v dopravě

Dříve
Jedno‐účelové karty pro elektronický záznam jízdního dokladů

Vydavatel je zároveň poskytovatelem služby
Silná vazba na terminálová zařízení

Nyní
Multi‐funkční karty s jedním provozovatelem kartových aplikací

Vydavatel je poskytovatelem většiny služeb
Volnější vazba mezi aplikacemi a terminálovými zařízeními
Snaha o interoperabilitu s dalšími provozovateli

V budoucnosti
Multi‐aplikační karty s více provozovateli kartových aplikací

Vydavatel není provozovatelem kartové aplikace
Nezávislost mezi aplikacemi a terminálovými zařízeními 
Integrace s dalšími systémy jiných provozovatelů
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Cesta od jednoúčelových k multi-apikačním kartám

Nutnost vytvoření standardů
Platební funkce/zúčtování
Dopravní aplikace/elektronické jízdní doklady

Sjednocení technologické základny jednotlivých 
provozovatelů

Bezpečnostní prvky
Aplikační architektura

Organizační standardy
Procesy
Další centrální prvky
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Klíčové části pro multi-aplikační systém

Aplikační otevřenost
Možnost provozu aplikací více provozovatelů na jedné kartě
Následování obecných standardů

Interoperabilita
Nevytváření pevných vazeb mezi terminálovými zařízeními, 
kartovými aplikacemi a centrálními systémy
Jasné interface, datové standardy

Bezpečnost
Systémové bezpečnostmí prvky
Jednotný systém klíčového hospodářství
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Hlavní technologické prvky

Aplikační oddělení platebních funkcí a e‐ticketingu

Oddělení aplikační logiky a terminálové infrastruktury

Centralizovaný model bezpečnosti
Systémy HSM

SAM moduly pro terminálová zařízení
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Spolupráce Haguess, a.s. a XT-Card a.s.

SPOLUPRÁCE ‐ SDÍLENÍ ‐ STANDARDIZACE
Spolupráce při nasazování systémů čipových karet v dopravních 
systémech
Spolupráce při tvorbě jednotného konceptu a architektury
Spolupráce při hledání společných řešení, které budou  postupně
vytvářet předpoklady umožňující ve vývoji technologií a jejich 
provozování využít, co nejvíce společných prvků. 
Sdílení a využívání společných vývojových týmů pro oblasti 
bezpečnostních prvků
Standardizace aplikačních prvků na úrovni kartových aplikací
Standardizace datových interface centrálních systémů
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CÍLEM SPOLUPRÁCE XT-CARD A HAGUESS 
JE ZAJIŠTĚNÍ MOŽNOSTI INTEGRACE 

SAMOSTATNĚ DODÁVANÝCH A 
REALIZOVANÝCH SYSTÉMŮ NEJEN V 

OBLASTI E-TICKETINGU.

Závěr

10


