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СъдържаниеСъдържание
• ČSAD SVT Praha s.r.o., Профил на фирмата
• AMSBUS - Предварителна продажба, 
резервация, и диспечерска система
за автобусен транспорт

• CARDS EXCHANGE – Клирингова система
за IDS



IDSIDS и клирингов центъри клирингов център



IDS IDS /интегрираната транспортна /интегрираната транспортна 
система / и клирингов центърсистема / и клирингов център

• Клиринговия център е едно от главните звена на IDS

• Позволява точно разплащане между превозвача и 
собствениците на безконтактни чипови карти в IDS
- Позволява на отделните превозвачи да постигнат
добра съвместна работа

- Позволява на пътниците да използват една
чипова карта за всички превозвачи в IDS

• Предоставя статистически таблици



Функциониране наФункциониране на
CARDS EXCHANGECARDS EXCHANGE

• Системата отговаря на EU legislativě
• Актуализира и разпределя  black-listy, списъци

от устройствата atd. 
• Завършва протокола на комуникация  , като по този 
начин гарантира безопастна  връзка между превозвача
и центъра

• Извършва транзакцията за електронните протмонета
и предплатените купони

• Приготвя данъчните документи и статистическите 
резултати

• Улеснява плащанията
• Предоставя информация на собствениците на карти чрез 
интернетовия портал



Реализация в Чешката републикаРеализация в Чешката република

• Формалност
– Подпомагане на превозвачите при молба за 
разрешение в Чешката Народна Банка

– Образец на договори
• Инсталиране на софтуера
• Обучение
• Пробен период (1 месец)
• Тест за приемане (2 дни)
• Операции



Начин на продажбаНачин на продажба

• Външни изисквания
– Служби - ČSAD SVT работи с  CARDS EXCHANGE 
система за клиенти
• Всички наши клиенти в Чехия използват
тази възможност
• Евтино , ефективно и бързо усъществяване
на работата

• Вътрешни
– Продажба на лиценз и помощ през интернет



ОпитОпит

• ČSAD SVT работи с няколко транспортни 
центъра в Чешката република

– Най-важни  – Средночешки регион и Прага
от 1. август 2004

– съвместна работа с фирма Mikroelektronika
– Една единна система изпраща данни 
до CARDS EXCHANGE (имаме Универсален
интерфейс за обмен на данни)

– Продължителна съвместна работа и с други IT
транспортни проекти , включително и задгранични



И съвет като бонусИ съвет като бонус

• Представете си , че използването на чипови 
карти и четящи устройства
не са само за един регион , а са валидни за 
цялата територия на България
– Следваща информация

– следете www.linkforum.eu
– ČSAD SVT Praha ще работи съвместно с LINK 
проект

http://www.linkforum.eu/


Въпроси ?Въпроси ?



Благодариме за вниманиетоБлагодариме за вниманието
и се надяваме на бъдеща съвместна работаи се надяваме на бъдеща съвместна работа
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