


ROZVOJ ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH V ODIS V ROCE 2020
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Co se událo v ODIS v roce 2020

▪ Zavedení kreditní jízdenky (ultralight karty) – zrušení papírových jízdenek v DPO.

▪ Centrální vydávání dopravních karet ODISka.

▪ Spuštění mobilní aplikace pro vyhledání zpoždění a nákup jízdenky.

▪ Dashboard

▪ Vytvoření jednoho centrálního e-shopu, který vznikl sloučením stávajících e-shopů.

▪ Nová revizorská aplikace pro Koordinátora ODIS.

▪ Integrace se Zlínským Krajem.

▪ Příprava integrace dopravní karty ODISka s parkovacím systémem P+R.



KREDITNÍ JÍZDENKA – ULTRALIGHT KARTA
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Dopravní podnik Ostrava zrušil papírové jízdné a 

zavedl čipovou kartu i pro jednotlivé jízdné

Technologicky se jedná o kartu Ultralight

Možno zakoupit v automatech i v předprodejích 

obdobně jako papírovou jízdenku

Jedná se o  elektronickou peněženku, kde čip slouží 

pouze jako identifikátor

Možno ji opakovaně dobíjet na e-shopu, 

automatech, přepážkách DPO.

Clearování je on-line, změny se přenášejí do 

vozidel do 2 min.

Byla upravena revizorská aplikace pro kontrolu 

těchto on-line jednotlivých jízdenek.



CENTRÁLNÍ VYDAVATEL KARET KODIS
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Koordinátor ODIS opustil dosavadní 

model, kdy vydavateli karet ODIS byli 

jednotliví dopravci

Nyní jsou všechny vydané karty v 

jednom Card Managementu a mohou 

využívat jeden e-shop

Nová karta – ODISka nové generace 

může být integrována s:

In kartou ČD

Kartami ISIC VŠB

Z hlediska struktury a zabezpečení je 

karta plně kompatibilní se starými 

kartami ODISka



Mobilní aplikace ODISapka
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Operační systémy

Android

iOS

Vyhledání trasy i z aktuální polohy

Výpočet ceny

Nákup jízdenky one-click

Jedna jízdenka napříč ODIS, 

uznávaná všemi dopravci

Možnost nákupu 

Jízdenky na trasu

Časové jízdenky 24 hod.

Možnost vrácení jízdenky před 

začátkem platnosti.

Daňový doklad zasílán mailem



Dashboard
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Dashboard
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Centrální e-shop –home page

8



E-shop
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Integrované e-shopy

Dopravní podnik Ostrava

ČSAD Havířov

ČSAD Frýdek – Místek

ČSAD Karviná

ARRIVA Morava

ČSAD Vsetín

Umožňuje nákup dopravních 
produktů na:

dopravní kartu ODISka, 
bankovní kartu 
Kreditní jízdenku

Umožňuje nákup bez přihlášení.

Zadávání reklamací

Přehledy jízd

Tisk daňových dokladů

Platba bankovní kartou nebo 

převodem na účet



E-shop – přehled karet
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REVIZORSKÝ SYSTÉM KODIS
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Veřejnou dopravu ovládnou

bezkontaktní platby 

Aplikační server Databázový server
Správa revizorů 

Kontrola ve 
vozidle

Dobíjení a aktualizace

HSM server



Revizorská aplikace KODIS
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Základní obrazovka Kontrola dopravní kartySamsung Galaxy A21 Přihlášení uživatele



Back-office revizorské aplikace
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Projekt IDS Zlínského kraje
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KODIS
CC MSK

KOVED
CC ZK

❑ Integrace IDS ZK a MSK

❑ Vzájemné uznávání karet včetně EP

❑ Každý kraj má své CC

❑ Meziclearinglová komunikace -CC MSK 

a CC ZK si vzájemně předávají informace.

❑ Totožné technologie:

▪ Dopravních karet
▪ Clearingových center

❑ Společná informační bezpečnost

▪ Společné HSM 
▪ Stejné klíče v SAM

❑ Každý kraj má vlastní kartu

▪ MSK - ODISka
▪ ZK - Idozka

❑ Kompatibilní struktura karty

❑ Společní blacklist



Card Management - architektura komunikace
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Server Card
Managementu

Expresní 
personalizace

Kontaktní místo 
SW Card Management KOVED

(správa karet, generování 
výrobních dávek)

ClearingE-shop

Externí 
personalizace 



Card Management - základní moduly 
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Modul Administrace

- založení uživatele
- vytváření skupin
- přidělování oprávnění
- evidence zařízení
- lokální nastavení
- globální nastavení
- apod.

Modul Klienti

- založení klienta
- evidence osobních údajů
- pořízení fotografie
- vyřízení žádosti
- přidělení karty
- historie operací
- apod.

Modul Číselníky

- daňových sazeb
- oddělení
- stavů karet
- tarifů
- účetních položek
- zařízení
- apod.

Modul Dobíjení

- dobití kreditu EP
- vrácení zůstatku EP
- dobíjení kupónů
- vrácení kupónu nebo 

jeho části
- vypsání obsahu karty

Modul Sestavy

- přehl. trans. dle uživat.
- uzávěrka uživatele
- časové rozlišení tržeb
- přehled dle typu dokladu
- počty karet dle stavů
- a další

.

Modul Import /Export

- provedené transakce
- aktivace karty
- black list
- green list
- výrobní dávky
- apod.

Card Management



Card Management 
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❑ Registrace karty

❑ Zadání kontaktních údajů

❑ Možnost vyplnění registrace na 

webu e-shopu

❑ Pořízování fotografií

➢ Ze souboru

➢ Skenování

➢ Webkamera

❑ Možnost odstranění osobních údajů

❑ Blokace/odblokace

❑ Generování výstupních tiskových 

sestav 

❑ Změna hesla

❑ Plná historie



E-shop KOVED
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Parkování P+R
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Clearing KODIS

Ultralight

ODISka

Bankovní karta

❑ Při použití MHD bude 

parkujícímu 

poskytnuta sleva z 

parkování

❑ KODIS předává 

informaci o použití 

karty v MHD nebo 

platném časovém 

kupónu

❑ Možno platit 

parkovné z karty:

➢ Kreditní jízdenka 

(Ultralight)

➢ Dopravní karta 

ODISka

➢ Bankovní karta



Děkuji za pozornost
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