
VZPOSTAVITEV 
CENTRALNE 

INFRASTRUKTURE 
ZA TAKOJŠNJA 

PLAČILA 
V BANKARTU

Matic Dolar, poslovni tehnolog pl. prometa - specialist, 20.04.2017

NSP/2017/007



KJE SMO V SLOVENIJI?

• Priprava poslovnega modela (DS za IP) 

• Projektni predlog za NS Bankart (december 2016) 

• Priprava ponudbe za banke (Q1 2017) 

• Sprejem odločitve (Q2 2017) 6

• Pogajanja in izbira ponudnika (Q2 2017)

• Vzpostavitev centralne infrastrukture za IP (Q3 2018)



CILJI IN IZZIVI TAKOJŠNJIH PLAČIL

• CILJI UVEDBE TAKOJŠNJIH PLAČIL:
• Ohranitev obsegov v bančnem okolju (grožnja nebančnih ponudnikov)
• Novi obsegi transakcij (predvsem na račun gotovine)
• Nižji stroški transakcij
• Naslavljanje zahtev trga:

• Zahteva mlajših generacij
• Regulativa (PSD2)
• Zastonjkarska ekonomija

• IZZIVI:
• INTEROPERABILNOST:

• Procesorjev (medbančna in čezmejna)
• Uporabniških rešitev (znotraj države, Evrope, sveta)

• DOBRA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA:
• Oddaljena plačila („remote“)
• Plačila na prodajnih mestih („proximity“)
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INTEROPERABILNOST TAKOJŠNJIH PLAČIL

• Kaj bi bila DOBRA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA?
• „Plačam z IP“ (kadarkoli, kjerkoli, kakorkoli)
• Ni ročnega vnosa podatkov:

• Izmenjava podatkov za plačilo preko NFC, BLE, QR

• Prilagojeno mobilnemu svetu:
• Izbira prej. pl. Iz telefonskega imenika
• Takojšnje povratne informacije
• …

• Vsaj tako dobra, kot z GOTOVINO ali KARTICAMI

• DVE VRSTI INTEROPERABILNOSTI:
• Med procesorji (na nivoju države in čezmejna)
• Med rešitvami končnih uporabnikov

• Medbančna in čezmejna interoperabilnost NISTA DOVOLJ
• Zagotoviti potrebno INTEROPERABILNOST KANALOV
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INTEROPERABILNOST REŠITEV

• Fragmentacija KLJUB SCT Inst:
• Različni kanali do končnih uporabnikov
• Različni pristopi k plačevanju na prodajnih mestih
• Ni standardizacije do končnega uporabnika
• Skupnosti rešujejo individualno















OBSEG PROJEKTA

• Projekt obsega vzpostavitev:
• Centralne infrastrukture (rešitev za IP)

• HW in SW rešitev za procesiranje IP

• Plačilnega sistema
• Pridobitev licenc BS

• Lokalne sheme za IP
• Nadgradnja, dopolnitev, opredelitev pravil SCT Inst
• Zagotovitev interoperabilnosti kanalov

• CILJA:
• Procesiranje takojšnjih plačil
• Procesiranje obstoječih obsegov SIMP-PS IKP

• Oblikovanje DS za analizo dodatnih storitev CI:
• Preprečevanje zlorab IP
• AML, itd.



ČASOVNICA PROJEKTA

• Vzpostavitev 14 mesecev po zagonu projekta

• Ciljni rok: maj 2018

Q1 2018Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q2 2018

Potrditev ponudbe 
s strani bank

Posredovanje tehničnih 
specifikacij bankam

Razvoj na strani bank

Pričetek 
produkcijskega 
delovanja

Začetek testiranj

Interno in 
prevzemno 
testiranje v 
Bankartu

Prosta testiranja 
za banke

Integralna testiranja 
z bankami

Zagon projekta, definiranje končnih 
zahtev, razvoj in konfiguracija 
rešitve na strani ponudnika, 
vzpostavitev infrastrukture



ZAKLJUČEK

• SCT Inst in čezmejna dosegljivost sta zelo pomembni…
• … vendar NISTA DOVOLJ

• Ključna DOBRA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

• Dodatne storitve bodo (zaenkrat) implementirane lokalno:
• Prevajanje aliasov v IBAN
• Podpora prodajnim mestom
• Izmenjava drugih (neplačilnih) sporočil
• INTEROPERABILNOST REŠITEV UPORABNIKOV

• LOKALNA REŠITEV omogoča nadaljnji razvoj dodatnih storitev:
• Boljša uporabniška izkušnja
• Optimizacija procesov in stroškov bank, npr.:

• Preprečevanje zlorab
• Centralizacija AML
• Loyalty programi, itd.
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