


Představení společnosti XT-Card
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 Společnost XT-Card byla založena v roce 2005.
 XT-Card má vlastní řešení v oblasti CardManagementu, Clearingu, HSM/SAM a

TerminalManagementu.
 XT-Card nabízí řešení komplexního kartového systému.

 Veřejná doprava, školy, knihovny, regionální karta, …
 Jádro pracovního týmu tvoří odborníci na problematiku čipových karet

s dlouholetou zkušeností v oboru.
 XT-Card není výrobcem ani dodavatelem odbavovacích zařízení.

 Nezávislost na výrobcích EOC.
 XT-Card působí v roli integrátora v oblasti EOC.

 Zastupuje objednatele v jednáních s různými dodavateli.
 Realizuje celistvé dodávky v rámci regionu, ale i spojení 2 a více regionů.
 Návrhy nezávislých řešení.



VÝZNAMNÉ REALIZOVANÉ / BĚŽÍCÍ PROJEKTY
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 InKarta ČD - Bezpečnost systému InK, elektronická peněženka, centrální správa InKarty, 
7mi letá zkušenost s vývojem, provozem a rozvojem karetního systému a akceptace 
partnerských karet.

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

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

 Projekt modernizace „Elektronického odbavovacího systému cestujících IDS JMK“.

 Zpracování celkové architektury Programu Moravskoslezské karty včetně integrace InKarty a 
Odisky.

 Projekt kartového centra libereckého kraje (KCLK dříve opuscard), Projekt EOC ve Zlínském 
kraji, Lítačka – implementace systému, Integrace InKarty do prostředí IDS a naopak 
(Moravskoslezský, Královéhradecký a Pardubický, Liberecký kraj).

 Implementace a správa karetního systému MSK– cardmanagement, clearingové centrum 
IDS MSK, terminalmanagement.



VÝZNAMNÉ REALIZOVANÉ / BĚŽÍCÍ PROJEKTY
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 Implementace elektronické peněženky, clearingu, centrální správa karty ČZU, ČVUT a 
základní školy Otokara Chlupa.

 Certifikační laboratoř EOC, ve spolupráci s ČVUT

 Bezkontaktní čipová karta IDSOK – Olomoucká karta – návrhová studie.

 Dodávka aplikací na bezkontaktní čipovou kartu a jejího zabezpečení pro projekt DÚK 
„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.

 SW Expresní přepážka pro projekt HMP – Lítačka

 U realizovaných projektů využívající BČK jsme i dodavatelem systémů elektronické 
personalizace karet – datifikace a u vybraných řešíme i výrobu karet IREDO, MSkarta 
a nově i InKarta ČD

 Řešení bezpečnosti systémů EOC - systémy na správu a bezpečné vytváření a uložení 
kryptografických klíčů - technologie využívající HSM a SAM



Realizace řešení XT-Card podle krajů
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Realizace řešení XT-Card podle krajů
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Realizace řešení XT-Card podle krajů
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Realizace řešení XT-Card podle krajů
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Realizace řešení XT-Card podle krajů
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Realizace řešení XT-Card podle krajů

10



Platby bankovními kartami
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Platby ve stacionárních automatech
Platba pevně zvolené částky dle typu jízdenky.

(XT-Card se účastnil pilotního projektu v Brně, kde byly vybaveny

3 stacionární automaty pro akceptaci platebních karet).

Platby ve vozidlech
Platba pevné částky dle typu jízdenky.

• Volba jízdenky na obrazovce.

• Tisk jízdního dokladu.

• V Brně takto vybavena linka na letiště.

Variable fare 

• v ČR zatím jen v Ostravě



Variable fare v Ostravě v DPO
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XT-Card uspěl ve VŘ na  poskytovatele služeb 

zprostředkování karetních transakcí a dodal Dopravní 

back-office který počítá cenu jízdného.

Terminály VEGA CVB25 firmy Mikroelektronika
2139 terminálů 

613 vozidel

Realizováno podle londýnského vzoru

Variable fare

Capping (nelze překročit celodenní jízdné)

Přestupní a nepřestupní jízdné

Check-in (check-out pro nepřestupní jízdné)

Není nutno znát tarif ani zóny (cizinci)

Akceptuje karty VISA a Mastercard



Platby EMV
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Nástup Výstup

Banka

Dopravní 
back-office

Asociace Dopravní podnik Ostrava je prvním dopravcem v 

kraji, další budou následovat

Dopravní back-office clearingové centrum -

funkce

uzávěrka na konci tzv. dopravního dne

výpočet denního jízdného

zúčtování s ČSOB

zúčtování s dopravci

vedení denylistu, odstranění karty z denylistu 

webové rozhraní pro držitele (včetně reklamací)



Denylist
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Denylist je seznam zakázaných karet pro použití v dopravě na území MSK, který je distribuován 

do všech odbavovacích zařízení akceptující bankovní karty. 

Karta se ověřuje na pozadí při prvém přiložení v rámci dne a není-li autorizace úspěšná:

Karta se umístí na denylist 

Banka uhradí tuto jízdu v rámci svého risk managementu, případně částku vymáhá na 

vydavatelské bance držitele karty

Na denylistu jsou pouze karty, které alespoň jednou byly přiloženy v DPO a jejichž autorizace 

nabyla úspěšná, nejedná se tedy o žádný velký denylist bankovních karet.

Kartu je možné odstranit z denylistu následujícím způsobem:

Automaticky, každý 4. a 14. den v měsíci, pokud důvody umístnění na denylist pominuly

Zasláním žádosti o odstranění karty z denylistu stiskem tlačitka na webovém rozrhaní (max. jednou 

denně), pokud důvody umístnění na denylist pominuly

Přiložením karty k odbavovacímu zařízení následující den, karta bude odmítnuta, protože je stále 

na denylistu, ale na pozadí bude spuštěn proces pro ověření možnosti odstranění karty z denylistu, 

pokud důvody umístnění na denylist pominuly



Variable fare
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Registrace na web není povinná, registrující::

Může  využít možnost zadávat reklamace přes web

Může prohlížet jízdy za libovolné období

Při  registraci provede držitel kartu platbu 1Kč na platební 

bráně, pro ověření karty, ale tato jedna koruna nebude 

stržena z účtu.

Systém neukládá žádné osobní údaje registrujících, ani 

celé číslo karty, pouze prvních 6 a poslední 4 číslice.

Jízdy je možno také prohlížet na základě identifikace 

platby na webové stránce bez registrace

Na bankovním výpise obdrží cestující identifikátor platby 

Pouze jízdy vztahující se k dané položce na výpisu z účtu

Reklamaci je možno kromě webu uplatnit :

E-mailem

Na přepážce dopravního infocentra



Variable fare – uživatelské rozhraní pro registrovaného cestujícícho
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Variable fare – daňový doklad
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Cestující nedostává žádnou papírovou jízdenku –

provozní úspora.

Pokud potřebuje daňový doklad např. pro účel proplacení 

služební cesty lze jej vytisknout na webové stránce.

Vzor daňového dokladu zobrazeného na webové stránce  



Řešení reklamací z administrátorského rozhraní
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Umožní rychlé dohledání 
detailních informací při řešení 
reklamace



Variable fare
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Variable fare
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Přepravní kontrola
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Nyní revizor vyzve cestujícího k opětovným přiložením bankovní karty k terminálu, který v 

revizorském módu (tap kartou revizora) zobrazí, zda cestující dříve kartu přiložil či nikoliv.

DPO vypsalo výběrové řízení na čtečky, které bude možno pro kontrolu bankovních karet v 

budoucnu používat (musí mít patřičné certifikace).

Firma XT-Card se v tomto výběrovém řízení uchází o dodávku zařízení francouzské firmy 

YouTransactor.

SK100 SK20



Variable fare – zhodnocení dosavadního provozu
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Projekt má velký úspěch. I bez silného marketingu se nyní prodává průměrně přes 3000 jízdenek 

placených bankovní kartou denně.

Největší výhoda se ukázala jednoduchost odbavení, cestující nemusí nic volit, nemusí znát dobu 

jízdy, nemusí mít papírovou jízdenku ani drobné, jen přiloží kartu a jede.

Capping využívá málo cestujících cca kolem 10 denně.

Dochází k neoprávněným reklamací i přes jednoduchost odbavení

Cestující se neseznámili s tarifem nebo jej nepochopili

Cestující opakovaně přikládají kartu (pro jistotu), čímž dojde k check-out nebo k novému chek-in pokud 

opakovaně přiloží při výstupu.

Cestující přikládají různou jinou bankovní kartu při check-in a jinou při check-out :

buď si již nepamatují, kterou kartu přiložili při check-in 

nebo se domnívají, že systém ví, že se jedná o téhož držitele (systém si neuchovává žádné 

osobní údaje ani u registrovaných uživatelů

Připravuje se časové jízdné na bankovní kartu.



Děkuji za pozornost
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www.xt‐card.cz, info@xt‐card.cz


