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Představení společnosti
XT-Card, a.s.:

• Založena XII. 2005

• Akcionáři OLTIS GROUP a ČD-Telematika

Produkty:

• Řešení multifunkčních karet 

• Správa a evidence čipových karet

• Instalace a správa terminálové sítě multifunkční 
karty

• Outsourcing kartových systémů



Projekt Multifunkční karty
Kumulované potřeby trhu:

– bezpečná identifikace
– platba malé částky
– rychlost odbavení a platby
– požadavek na nízké náklady pro realizaci 

transakce
– jednotné interoperabilní kartové řešení
– kompatibilita se stávajícími systémy

Produkt multifunkční čipové karty:
– důvěrně známý technický prostředek - karta
– snadná a rychlá realizace platby
– psychologický efekt vlastní karty
– motivace věrnostního systému 

(municipálních i komerčních)
– motivace k opakování čerpání služeb 

(u rezidentů i u turistů)
– integrace systémů pro větší územní celky 

(zejména pro dopravu)



Multifunkční karta 
městská/regionální karta



Multifunkční karta

Vlastnosti karty:
– bezkontaktní čipová karta
– standardní formát ISO 1
– grafická personalizace s fotografií
– vysoká úroveň zabezpečení

Úlohy karty:
1. identifikátor držitele
2.platební nástroj (otevřená 

elektronická peněženka)
3.věrnostní systém/ slevový program
4.odbavení cestujících v MHD/ IDS



Vytváření verzí karty



Správa Multifunkční karty



Quick Electronic Purse
Koncept QEP XT-Card:
• karta je určena pro malé platby s 

vysokou opakovatelností
• Je kladen nárok na rychlost realizace 

platby
• el. peněženka je určena pro rychlé 

platby do 500 Kč bez použití PIN
• karta s bankovní el. peněženkou není 

standardní platební karta
• nízké náklady na realizaci platby díky 

systému sběru transakcí off-line



QEP na Multifunkční kartě
umístění bankovní el. peněženky na 
kartě znamená:

• město / region se zbavuje úlohy    
vydavatele elektronických platebních 
prostředků
• omezení rizik pro město / region,
• zproštění města velké části nákladů za 
pořízení karetního systému a systémů 
zúčtovaní EP
• zřízení samostatné terminálové sítě 
na akceptaci bezkontaktních karet



QEP na Multifunkční kartě



Operování systému MFK s QEP



Modelový případ
Nákup jízdenek a vstupenek:

– Platba EP ČSAP Nymburk
– Platba EP In-karta ČD
– Platba QEP
Akceptace MIFARE DESFire i Standard



Použité karty



Děkuji za pozornost

Ing. Jiří Matějec
XT-Card a.s.

Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

tel: +420 236 080 903
mobil: +420 737 234 141

e-mail: jiri.matejec@xt-card.cz
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