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Společnost ODP–software

Založeno 1995, od roku 2014 ISO 9001 

Mobilní pokladní systémy pro odbavení cestujících
- Přenosné osobní pokladny POP (ČD, GWTR, Vogtlandbahn, Arriva M., …)

- Validátory pro železniční dopravu (ČD, Vogtlandbahn)  

Systémy s čipovými kartami a jejich podpora 

- Podpora In Karty ČD 1. generace

- Akceptace karet IDS na ČD a In Karty mimo ČD 

- Systém MAP (In Karta 2. generace, Plzeňská a Karlovarská karta) 

Řešení s mobilními telefony
- Revizorský systém na NFC telefonech

- Mobile Device Management systém CMA (ČD)   
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Aktuality v odbavení cestujících

Řešení pro odbavení v autobusech a pro revizory
- Na platformě Casio IT-9000

- Režim Řidič:
- komplexní odbavení IREDO + IDOL s automatickým přepínáním

- papírové i el. jízdenky, EP IREDO i IDOL

- navigace pro řidiče  

- online komunikace s dispečinkem OREDO

- Režim revizor:
- automatická kontrola časové i geografické platnosti       
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Aktuality v odbavení cestujících

Platba bankovní kartou na POP ČD
- Pilotní provoz 1.10.2015, SW řešení ODP a MONET+ 

- Samostatný POS (Ingenico iCMP resp. iSMP)

- BT komunikace POP - POS

- Online i off-line platby

(bezkontaktní i kontaktní) 
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Aktuality v odbavení cestujících

Rozvoj revizorského systému s mobilními NFC telefony
- Společný projekt s O2 a PMDP 

- Aktuálně i pro kontrolu nové Plzeňské karty a Karlovarské karty

- Plně kompatibilní se systémem MAP

- Mobilní aplikace pro OS Android + NFC + SIM karta (applet MAP SAM)
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Aktuality v odbavení cestujících

v reálném provozu
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Systém MAP – historie 
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2013-2014: 

Společný projekt s ČD a PMDP:

- Návrh systému 

- Vývoj appletu pro SAM 

- Vývoj systémového SW

- Základní dokumentace

- struktura

- API SAMu

- procesy

- bezpečnostní politiky

- atd.

Implementace MAP do systémů ČD a PMDP (OZ i centrální systémy)

Další rozvoj a vylepšování systémového SW

YETTI, o kterém se mluví, ale nikdo ho neviděl



Systém MAP – současnost 

2015:  přes 130.000 vydaných MAP karet

vydáno > 27 tis. karet,        vydáno > 85 tis. karet,           vydáno > 26 tis.karet 
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Systém MAP – současnost 

9

Proč ještě odbavení cestujících s čipovou kartou? 
- Nevyžaduje on-line konektivitu v době prodeji ani kontroly  

- Jednoduché a bezpečné řešení nepřenosnosti (foto a další údaje)

- Bezpečné řešení jakékoliv duplikace jízdenek a průkazů     

- Rychlá kontrola s vysokou mírou automatického vyhodnocení

- Karta je pasivní zařízení, nepotřebuje akumulátor

- Karta má jako nosič relativně nízkou hodnotu

- Uživatelsky jednoduché odbavení 



MAP – základní vlastnosti a principy

Interoperabilita cestou sdílení aplikace
- V jediné dopravní aplikaci jízdní doklady několika různých subjektů

- Podmínky pro interoperabilitu v celostátním měřítku  

Inteligentní SAM 

- Dálková správa a online i offline aktualizace klíčů, appletů, konfigurací

- Jediný SAM pro MAP karty desítek subjektů + obecné úložiště klíčů      

Zaručená autenticita transakcí 
- SAMem podepsané transakce za využití asymetrické kryptografie

Dynamická struktura aplikace
- variabilní délka a počet jízdních dokladů
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MAP – základní vlastnosti a principy

Komplexnost struktury karty 

- Informace o kartě a držiteli, o eShop transakcích z více eShopů

- Průkazy, profily a benefity

- Dopravní aplikace

- Platební nástroj (EP)

MAP není jen karta
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MAP – základní vlastnosti a principy

Komplexnost struktury karty 

- Informace o kartě a držiteli, o eShop transakcích z více eShopů

- Průkazy, profily a benefity

- Dopravní aplikace

- Platební nástroj (EP)

MAP není jen karta,
je to systém !

S širokými možnostmi konfigurace vazeb mezi partnery.  
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MAP – příklad interoperability
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Vydavatel 
karty: ČD

Jízdenka 
ČD
(datově 
obsáhlejší)

Jízdenka 
PMDP

Jízdenka 
IDP

Žákovský 
průkaz

Vstupenka 
ZOO Plzeň

Rod. přísl. 
zaměst. ČD

Knihovní 
průkaz Plzeň

Držitel –
veřejné údaje

Držitel –
osobní údaje

Servisní a profilové údaje Dopravní Platební 
nástroj

Stav + 
debet

Nabití

Změna 
parametrů (PIN, 
limity, …)

Všechny údaje na kartě:



MAP – příklad interoperability

Vydavatel 
karty: ČD

Jízdenka 
ČD
(datově 
obsáhlejší)

Jízdenka 
IDP

Žákovský 
průkaz

Rod. přísl. 
zaměst. ČD

Držitel –
veřejné údaje

Držitel –
osobní údaje

Servisní a profilové údaje Dopravní Platební 
nástroj

Stav + 
debet

Nabití

Změna 
parametrů (PIN, 
limity, …)

Údaje viditelné na odbavovacím zařízení ČD:

Vstupenka 
ZOO Plzeň

Knihovní 
průkaz Plzeň

Jízdenka 
PMDP
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MAP – příklad interoperability

Vydavatel 
karty: ČD

Jízdenka 
IDP

Žákovský 
průkaz

Držitel –
veřejné údaje

Servisní a profilové údaje Dopravní Platební 
nástroj

Stav + 
debet

Údaje viditelné na odbavovacím zařízení PMDP:

Vstupenka 
ZOO Plzeň

Knihovní 
průkaz Plzeň

Jízdenka 
PMDPDržitel –

osobní údaje

Rod. přísl. 
zaměst. ČD

Jízdenka 
ČD
(datově 
obsáhlejší) Nabití

Změna 
parametrů 
(PIN, limity, …)
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MAP – architektura

HSM MAP Service Providera
‐ Webové Služby pro komunikaci se SAMy a HSM centrální úrovně

‐ Webová Aplikace – nastavení a dohled nad systémem

‐ Databáze – číselníky, evidence MAP SAM, matice vztahů

‐ Crypto – rozhraní pro kryptografické prvky (SAM cluster / HSM karta)

‐ Sada programových utilit a služeb
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INTERNET
/ INTRANET

HSM MAP WS HSM MAP Crypto

HSM MAP DB

Master SAM
online HSM

HSM MAP WA



MAP – architektura
Příklad přehledu SAMů v HSM MAP SP 
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MAP – architektura
Příklad detailu SAMu v HSM SP 
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MAP – architektura
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MAP – architektura

Centrální úroveň systému MAP = výhoda, ne povinnost
- speciální HSM komunikující s jednotlivými HSM SP 

- efektivní vzájemná bezpečná komunikace zapojených HSM SP 
(„chytrý krypto pošťák“, přeposílá zprávy do kterých sám nevidí) 

- jednotná distribuce WL/BL SAMů, číselníků, appletů a výměnu    
klíčů, konfigurací, matic vztahů

- technická podpora pro duplikáty karet                                
(např. obnovení partnerských produktů)

- technická podpora pro clearingová 

a karetní centra (např. ověřování autenticity
u „křížových“ transakcí)
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MAP – další rozvoj

Rozvoj existujících realizací MAP 
- Praktické využití vlastností systému MAP pro rozvoj interoperability 

mezi ČD a PMDP 

- Další rozšíření elektronizace jízdních dokladů ČD na In Kartě 2G
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MAP – další rozvoj

SMAP = MAP na „chytré kartě“ nebo v mobilním telefonu  
- Náhrada DESFire EV1 bezkontaktní „chytrou kartou“ nebo SIM

- Přenesení části logiky ze SAMu do SMAP 

-> minimalizace komunikace SAM – karta 

-> výrazné zrychlení odbavení

- Minimální úpravy odbavovacích zařízení
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není jen karta
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je to systém …
a kombinuje osvědčené i progresivní technologie



Závěr

Děkujeme za pozornost…

ODP–software, spol. s r. o.

Mařákova 936

252 30  Řevnice

www.odp.cz
Pokladní systémy pro odbavení
cestujících a mobilní prodej zboží a služeb

Odbavovací systémy s čipovými kartami
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