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Pracoviště bezkontaktních karet 



SW části dodávané firmou XT-Card a.s. 
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Pracoviště bezkontaktních čipových karet 
 

 SW pro personalizaci karty  

 SW pro výrobu SAM a odemykacích karet 

 SW HSM 

 SW pro kontrolu karty 

 Card Management 
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Pracoviště bezkontaktních čipových karet 



SW pro výrobu SAM modulů  

 Příprava SAM modulů pro 
činnost a testování dalšího 
vybavení laboratoře  

 Výběr typu SAM a appletů 

 Výroba odemykacích karet 

 Zabezpečená komunikace 
SAM – HSM 

 Digitálně podepsané 
applety 

 Administrace uživatelů, 
autentizace kartou_PIN, 
Odemykáním SAM 

 Evidence přihlášení a 
výroby SAM 

 Export vyrobený SAM do 
HSM serveru 
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Software pro personalizaci karet 

7 

 Příprava karet pro činnost a 
testování dalšího vybavení 
laboratoře (akceptační 
zařízení) 

 Personalizace : 

  vytvoření struktury, 

  změna klíčů,  

  zápis  údajů. 

 Administrace uživatelů, 
autentizace kartou+PIN, 
Odemykáním SAM 

 Dávkový způsob zpracování 

 Import dávek pro výrobu 

 Export dávek vyrobených 
karet 
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Card Management 
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 Životní cyklus karty 

   (od zavední až po zrušení) 

  Kontroly a změny stavů 

  Administrace uživatelů 

  Možnost fotografie 

  Zapsání údajů na kartu 

  Generování dávek  

     pro výrobu 

  Import výsledů  

    výroby 

  Lokální a globální 

    nastavení 



Card Management 
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  Správa časových kupónů 

  Správa jednorázových 

     jízdenek  

 

  Práce s účetnímu doklady 

  Účetní sestavy 

  Změny stavu EP 

     (dobití a vybití) 

  Výpis obsahu karty 

  Black list karet 

  Export transakcí  

     na Clearing 



Alfa View – kontrola karty 
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Testování  
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Využití testovacího pracoviště 

Dodavatelé odbavovacího zařízení: 

  testování kompatibility odbavovacího zařízení 

  křížové testování odbavení cestujících 

Dodavatelé bezpečnostních modulů: 

 testování rychlosti odbavení na různých zařízeních 

 testování kompatibility nových SAM 

Dopravci 

 testování nových odbavovacích zařízení z hlediska kompatibility 

Koordinátoři regionální dopravy 

 testování kompatibility nového odbavovacího zařízení 

 křížové testování odbavení cestujících 

 testování nových SAM modulů 
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Ukázka testovacího scénáře 
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Číslo 

testu 

Popis akce použitý 

SW 

Způsob kontroly Očekávaný 

výsledek 

1 Výroba karty – zadání údajů do 

CM, provedení exportu dávky do 

výroby, výroba personalizované 

karty 

CM, 

Persocard 

Provedení výpisu 

obsahu vyrobené 

karty 

Výpis karty 

odpovídá 

definované 

struktuře karty 

2 Aktivace karty na Clearingu- 

provedení importu dávky z výroby, 

zaslání aktivovaných karet na 

Clearing 

CM, 

Clearing 

Zobrazení stavu 

karty na CM a 

výpis karty na 

Clearingu 

V CM i Clearingu 

se jeví karta jako 

aktivovaná 

3 Blokace karty – v CM provést 

zablokování karty a zaslání blokace 

na Clearing 

CM, 

Clearing 

Zobrazení stavu 

karty na CM a na 

Clearingu 

V CM i Clearingu 

je karta na 

blacklistu 

4 Zápis elektronické jízdenky 

(platba hotovostí) – v CM vybrat 

z tarifu zvolený časový kupón, 

provést jeho zakoupení a zápis na 

kartu 

CM Načtení obsahu 

karty v CM a 

kontrola 

zakoupeného 

kupónu, 

provedení výpisu 

obsahu karty 

V CM se zobrazí 

kupón, který byl 

zakoupen, ve 

výpisu karty je 

kupón zapsán 

v souladu 

s definovanou 

strukturou karty 



Děkuji za pozornost 
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