
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI XT-CARD
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 Společnost XT-Card a.s. byla založena v roce 2005, sídlo společnosti Seifertova 85, Praha
3.

 XT-Card má vlastní komplexní backoffice řešení v oblasti CardManagementu, Clearingu,
HSM/SAM a TerminalManagementu.

 XT-Card nabízí řešení komplexního kartového systému.

 Veřejná doprava, školství, sport, zdravotnictví, turistika, …

 Jádro pracovního týmu tvoří odbornici na problematiku čipových karet s dlouholetou
zkušeností v oboru.

 XT-Card působí v roli integrátora v oblasti EOC.

 Zastupuje objednatele v jednáních s různými dodavateli.

 Celistvé dodávky v rámci regionu, ale i spojení několika regionů.

 Návrhy, implementace a provoz nezávislých a otevřených řešení.



VÝZNAMNÉ REALIZOVANÉ/BĚŽÍCÍ PROJEKTY
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 In-karta ČD - Bezpečnost systému IK, elektronická peněženka,  centrální správa karty IK,  7 letá 
zkušenost s vývojem a provozem  a rozvojem karetního systému ČD a akceptace partnerských karet

 Implementace řešení „Modernizace odbavovacího systému HK/PK“ – OREDO - systém pro správu a 
evidenci karet integrované regionální dopravy IREDO.

 Integrace karetního systému IDP, IDOL (opuscard ) a opencard do prostředí ČD

 Projekt modernizace „Elektronického odbavovacího systému cestujících IDS JMK“.

 Zpracování celkové architektury Programu Moravskoslezské karty včetně implementace křížového 
prohození aplikací In-karty a odisky.

 Integrační projekty – prodej časových kupónů opuscard na zařízení ČD, rozvoj IDP s využitím 
bezkontaktní čipové karty, Aiport Express, opencard – implementace nových kupónů, Integrace In-karty do 
prostředí IDS a naopak (Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraj, Královéhradecký, Pardubický a Liberecký)

 Implementace a správa karetního systému MSK– cardmanagement, clearing, terminal management.

 Implementace elektronické peněženky, clearingu, centrální správa karty a integrace ČD na univerzitní 
karty ČZU, ČVUT a základní škola Otokara Chlupa.

 Certifikační laboratoř, ve spolupráci s ČVUT

 Návrhová studie „Bezkontaktní čipová karta IDSOK – Olomoucká karta“.

 Studie zavedení bezkontaktní čipové karty DESFire EV 1 v Libereckém kraji.

 Dodávka aplikací na bezkontaktní čipovou kartu a jejího zabezpečení pro projekt „Zavedení integrovaného 
dopravního systému pro Ústecký kraj“.

 Podíleli jsme se na vzniku mezinárodního standardu TR 1480, který rozšiřuje ISO TC2004 o bankovních 
standardy pro využití ve veřejné dopravě.

PLATBY BANKOVNÍ KARTOU V DOPRAVĚ
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Veřejnou dopravu ovládnou
bezkontaktní platby 



PLATBY BANKOVNÍ KARTOU V PROSTŘEDCÍCH MHD
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Platba jízdného bankovní kartou v prostředcích MHD,  zatím v prostředcích DPO.

Rychlé, bezstarostné odbavení, bez tisku jízdenky, vhodné nejen pro cizince.

Zatím obyčejné, krátkodobé časové jízdné.

Překročí-li jízdy v rámci dne cenu celodenní jízdenky,  je účtována pouze celodenní jízdenka.

Možnost kontroly jízd na webovém rozhraní clearingu.

Clearing MSK ČSOB Vozidlo

D

VISA /MC

TISK DAŇOVÉHO DOKLADU
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Možnost kontroly jízd na webovém rozhraní clearingu 

Cestující si vybere období, za které chce jízdy zobrazit.

Označí jízdy u kterých požaduje daňový doklad.

Stiskne Vytisknout daňový doklad.

Vytiskne se daňový doklad viz ukázka.



CLEARING – ZÁKLADNÍ ARCHITEKTURA
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Koordinátor 
dopravy

Clearing

Aplikační 
server

Databázový 
server

Držitel karty

Získává informace:

• o stavu karty

• o pohybech na EP

• o kupónech na kartě

• o provedených jízdách

• Zavádí nové dopravce

• Přiděluje přístupová práva

• Kontroluje vyčítání dat

• Řeší podezřelé transakce

• Spouští měsíční rozúčtování

• Rozhoduje některé reklamace

Dopravce

Autobus

Card Management

• Zasílá transakce

• Stahuje Black list

• Stahuje Green list

• Aktivuje kartu

• Blokuje kartu

• Řeší reklamace

• Dostává výsledky 

rozúčtování

E-shop

• Zasílá uhrazené 
transakce
• Získává informaci o 
nahrání transakce na 
kartu 

ROZHRANÍ PRO DRŽITELE KARTY
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Rozhraní pro držitele karty je vytvořeno s ohledem na co nejpřehlednější zobrazení údajů a intuitivní ovládání.

V případě zapomenutí hesla je možno držiteli karty  zaslat heslo na email uvedený při aktivaci karty.

Po přihlášení se uživateli zpřístupní rozhraní pro držitele karty umožňující následující informace:

Zobrazení informací:

o jízdách na kartu,

o kupónech na kartě,

o pohybech na EP (řazeno od nejaktuálnějšího záznamu ke 

starším, takže aktuální zůstatek EP je vždy na prvém řádku) viz 

ukázka.

Zobrazení  základních informací o kartě:

číslo karty,

číslo čipu karty,

vydavatel karty,

profily karty,

datum a čas aktivace karty.



ADMINISTRACE CLEARINGU
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Správa dopravců (zobrazování, zavádění, změna údajů, blokování, 
zařazení do zúčtování).

Správa přístupových práv je prováděna prostřednictvím skupin (právo 
na příslušnou činnost se přiděluje skupině viz ukázka vpravo, uživatelé 
se pak přidělují do skupin, jeden uživatel může být ve více skupinách) 

Správa uživatelů (zobrazování dle výběrových kritérií, zavádění, změna 
údajů, přidělování do skupin, blokování).

Zasílání zpráv, tedy textových oznámení, jednotlivým uživatelům nebo 
vybraným skupinám.

Historie přihlašování (možnost výpisu, který uživatel, kdy a z jaké IP 
adresy se do systému přihlásil).

Prohlížení všech dávek (XML zpráv) zaslaných jednotlivými dopravci 
včetně  zobrazení odpovědí na tyto na tyto zprávy.

Správa SAM modulů - zavádění SAM,  aktivace, změna stavu (blokace, 
trvalá blokace, bezpečné sešrotování SAM)

Zobrazování dokumentů ke stažení (každému dopravci mohou být 
zpřístupněny jiné dokumenty).

TRANSAKCE
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Transakce se zasílají v definovaném formátu ve formě XML přímo z odbavovacích systému dopravců, ale clearing je 
také vybaven interaktivním rozhraním pro případ mimořádného zaslání dat.

Systém umožňuje formou webové služby zaslat dopravci všechny transakce na konkrétní kartě za dané období pro 
případ řešení reklamací.

Clearing zobrazuje podezřelé transakce a správce systému může rozhodnout o jejich zařazení nebo nezařazení do 
zúčtování. Podezřelé transakce je možno selektovat i podle typu chyby.

Clearing eviduje veškeré transakce a umožňuje v nich vyhledávat dle zadaného období, dopravce, čísla zařízení, 
čísla karty nebo linky.

Pro měsíční  zpracování transakcí je nutné zjistit, zda dopravci zaslali všechna data za dané období, systém je 
vybaven přehledným nástrojem, který ukazuje ze kterých zařízení data nebyla odeslána. (Každý řádek reprezentuje 
jedno zařízení a každý barevný čtvereček jeden den v měsíci, barva ukazuje zda zařízení dodalo nebo nedodalo data -
viz ukázka).

01 Deaktivované zařízení 

01 Zařízení nedodalo data

01 Zařízení dodalo data

01 Zařízení nedodalo data,

ale nebyla přerušená 
transakční řada



ROZÚČTOVÁNÍ EP
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Měsíční rozúčtování se provádí pomocí samostatné exe
aplikace, které realizuje noční zpracování dat viz ukázka. 
Tato aplikace umožňuje zatržením vybrat, které části 
zpracování se mají provádět, např. kontrola úplnosti dat, 
billin EP, jizdy apod.

Výstup tohoto rozúčtování je poté k dispozici 
prostřednictvím www rozhraní Clearingu.

Rozúčtování elektronické peněženky se provádí v rámci 
celkového měsíčního rozúčtování ze všech transakcí.

Peníze za dobití elektronické peněženky zůstávají na 
účtu dopravce u kterého k dobití došlo.

Systém clearingu poskytuje aktuální sumu zůstatků na 
elektronické peněžence pro karty každého dopravce.

Systém může generovat xls soubory s aktuálními 
zůstatky na jednotlivých kartách pro každého dopravce.

Výstupem rozúčtování elektronické peněženky je 
Celkový billing a Křížový billing, oba ve formátu xls
(Excel).

ROZÚČTOVÁNÍ EP - CELKOVÝ BILLING
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nabití vlastních karet,

nabití cizích karet,

vlastní tržby (obdrží za uskutečnění služby),

cizí tržby (poukáže za uskutečněné tržby),

platby za služby hrazené kartou dopravce,

saldo dopravce.  

Celkový billing zobrazuje vzájemně mezi dopravci:

Dále pak:  

počáteční stav karet dopravce,

dobití karet dopravce u  téhož dopravce,

dobití karet dopravce u  jiného dopravce,

platby jiným dopravcům hrazené kartou dopravce,

platby dopravci hrazené kartou dopravce,

vrácení zůstatků z karet dopravce,

zůstatek,

skutečně zjištěné zůstatky na kartách dopravce

Ukázka části sestavy celkového billingu



ROZÚČTOVÁNÍ EP – KŘÍŽOVÝ BILLING
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Ukázka části sestavy křížového billingu

Kredit EP (nabití) u Dopravce 1 patřící Dopravci 2
(částky, které má Dopravce 1 poukázat Dopravci 2 v
souvislosti s přijatými platbami Dopravcem 1 na karty
vydané Dopravcem 2).

Debet EP (prodej) u Dopravce 1 na kartách Dopravce 2
(částky, které Dopravce 1 obdrží od Dopravce 2 za
poskytnutou službu Dopravcem 1 hrazenou kartami.

Kredit EP (nabití) u Dopravce 2 patřící Dopravci 1
(částky, které Dopravce 1 obdrží od Dopravce 2 v
souvislosti s přijatými platbami u Dopravce 2 pro karty
vydané Dopravcem 1).

Debet EP (prodej) u Dopravce 2 na kartách Dopravce 1
(částky, které má Dopravce 1 převést Dopravci 2 za
poskytnutou službu Dopravcem 2 hrazenou kartami.

Celkový billing EP - záporná hodnota znamená, že
Dopravce 1 má dáti danou částku Dopravci 2, kladná
hodnota znamená, že Dopravce 1 má dostat danou
částku od Dopravce 2.

Křížový billing zobrazuje vzájemně mezi dopravci:

ROZÚČTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH TRANSAKCÍ
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Rozúčtování dopravních transakcí se provádí na zóny, linky a spoje.

Rozúčtování se provádí na základě koeficientů a skutečně provedených jízd, a to v poměru nastavitelném 
váhovým kritériem mezi těmito dvěma základními principy, toto váhové kritérium může být pro každé období 
změněno.

Základní pravidla rozúčtování:

Rozúčtování časových jízdenek (částka za kupón je nejprve rozdělena do zón na který byl zakoupen,
poté je částka v zóně rozdělena na dopravce podle počtu jízd provedených v dané zóně a podle koeficientu
na dopravce, a poté je tato částka ještě rozdělena na jednotlivé linky a spoje, které cestující v průběhu
měsíce použil, podle počtu jízd na těchto linkách a spojích.

Rozúčtování jednotlivého jízdného (částka náleží dopravci u kterého byla jízda provedena, ale je
rozúčtována tzv. základní sazba dle dopravců, které cestující využil). U jednorázového jízdného se
neuplatňují žádné koeficienty.

Síťová jízdenka je rozpočítávána podle historie, kterou cestující jezdil v minulém období, tedy na ty zóny,
linky a spoje, které použil v předchozím období, ale s uplatněním váhových koeficientů podle síly linek a
s respektováním koeficientů.

Senior pas je rozpočítáván pouze na základě matice koeficientů mezi dopravce, zóny a linky (nelze
vycházet z jízd z předchozího kupónu protože senioři nejezdí pravidelně, ale náhodně).

Vrácení kupónu - vrací se poměrná část časového kupónu. Časový kupón je rozúčtován na dopravce,
zóny a linky v měsíci, kdy byl zakoupen. V měsíci, kdy byla část kupónu vrácena, bude provedeno odečtení
poměrné rozúčtované částky z těch linek a zón na které byl původně rozúčtován.



VÝSTUPY ROZÚČTOVÁNÍ 
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Výstupy rozúčtování si stahují jednotliví dopravci z webového rozhraní  clearingu dle přístupových práv.

Formátem  výstupu rozúčtování jsou tabulky Excel v souboru xls, každý dopravce má svůj soubor.

Sumární zůstatek na EP všech karet daného dopravce je možno zobrazit také přímo ve www rozhraní Clearingu.

Clearing eviduje který dopravce a kdy si své výstupy rozúčtování stáhl. Viz ukázka.

STATISTICKÉ INFORMACE VYTÍŽENÍ ÚSEKŮ
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Účelem statistických informací je získat přehled o vytížení jednotlivých úseků.

Na základě importu jízdních řádu jsou v databázi Clearingu uloženy zastávky jednotlivých linek.

Webové rozhraní  Clearingu pak umožňuje vyhledávat vytížení jednotlivých úseků na úrovni spojů a linek za 
zvolené časové období.

V případě jednotlivého jízdného je při průjezdu každé trasy cestujícím přiřazen úseku mezi každými dvěma 
sousedícími zastávkami 1 bod. Vytíženost jednotlivých úseků pak je součet těchto bodů.

V případě časového kupónu je k dispozici pouze údaj o nástupní zastávce. Pro přiřazení bodů vytížení úseků je 
provedeno párováním nástupů každého cestujícího v opačných směrech dle jeho čísla karty. Tím vznikne definice 
nástupních a výstupních zastávek.

Nástupy, které není možno spárovat ve stejný den, bude se párování provádět s tou zastávkou která byla v daném 
měsíci pro danou kartu užívána nejčastěji. Pokud žádná taková kombinace nebyla v daném měsíci s touto kartou 
uskutečněna je započetla jako výstupní zastávka konečná stanice.



Děkuji za pozornost
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