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V letním čísle magazínu představujeme společnost ingenico, přinášíme rozhovory,
komentáře, statistiky a postřehy z odvětví platebních karet z domova i ze zahraničí
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EDITORIAL …

Již 3 čtvrtletí po sobě se na domácím trhu v oblasti platebních karet projevuje jeden zásadní fakt, a
sice ten, že držitelé karet častěji kartou platí než vybírají hotovost z bankomatu. Takovýto stav,
který sledujeme již tři čtvrtletí za sebou je možné vyhodnotit jako změnu v chování držitelů karet začal nový trend v používání karet. Český trh se tak zařadil k tradičním vyspělým karetním trhům. Je
na institucích (bankách, technologických společnostech a zejména nových investorech), aby velice
konkrétně začali uvažovat o dalších možnostech využití takového chování klientů.
Novou příležitostí se může jevit využití bezkontaktní čipové technologie k vytvoření infrastruktury
pro tzv. maloobjemové platby; mj. rychlé občerstvení, dopravu, kulturu, sport, volnočasové aktivity,
zdravotnictví, školství atd. Domácí trh by tak dostal nový silný impuls pro růst transakcí, rozšíření
akceptačních míst a intenzivnější a vyšší používání platebních karet v bezhotovostním režimu. Navíc
nelze vyloučit, že by vytvořenou infrastrukturu bylo možné využívat i pro platby prostřednictvím
mobilních telefonů.
Takováto příležitost se nevyskytuje každý den, využije ji někdo?

S úctou

Roman Kotlán

šéfredaktor cardmag.cz
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

partner rubriky

DINERS CLUB INTERNATIONAL S NOVÝM

podnětů a 29 podnětů bylo podáno osobně. Za prvé
pololetí předchozího roku kancelář arbitra obdržela
k vyřízení celkem 306 podnětů a jedná se tedy o
téměř třetinový nárůst. Mezi nejčastější patřily
podněty z oblasti tuzemských úhrad, platebních
karet, spotřebitelských úvěrů, hypoték, zahraničních
úhrad nebo jiných převodů finančních prostředků.
Významný nárůst byl zaznamenán u podnětů
z oblasti registru dlužníků. Tento trend podporuje
uvažované
rozšíření
působnosti finančního
arbitra
do
oblasti
spotřebitelských úvěrů. Tato úprava bude obsahem
vládního návrhu zákona, který bude transponovat
evropskou směrnici ve věci poskytování
spotřebitelských úvěrů, a účinnost tohoto zákona je
předpokládána na květen 2010.

LOGEM
Logo společnosti Diners Club International
prošlo grafickou úpravou a od 20. března 2009
vstoupila v platnost jeho nová podoba.
Logo Diners Club znají lidé po celém světě již téměř
60 let jako značku kvalitního
a bezpečného
platebního prostředku. Od svého vzniku v roce 1950,
kdy byla v New Yorku vydaná první platební karta
světa, karta Diners Club, již prošlo logo společnosti
řadou změn a úprav. V různých obměnách však vždy
bylo tvořeno oválem v modré a bílé barvě a názvem
společnosti. Ty zůstávají i nadále. Nové logo je však
výraznější, změnil se tvar oválu, jeho barva i font
písma a nápis Diners Club je větší, než tomu bylo
dříve.

Za celý rok 2008 obdržela kancelář finančního arbitra
celkem 619 podnětů, což představovalo meziroční
nárůst o 67% (v roce 2007 kancelář obdržela
podnětů 370). Detailní informace jsou k dispozici
v publikované Výroční zprávě za rok 2008, ke stažení
na webových stránkách
http://www.finarbitr.cz/
download/120_cs_fa_vyrocka_w.pdf

Nové logo je modernější a dynamičtější, ale zároveň
navazuje na nejlepší tradice společnosti a zachovává
zažitý formát. Nový vzhled loga signalizuje, že Diners
Club International je moderní společnost, která se
pružně vyvíjí a přizpůsobuje.
Po přechodnou dobu mohou být ještě používány
materiály se starší verzí loga Diners Club
International. Postupně by však mělo dojít k jeho
úplnému nahrazení logem novým, a to jak na všech
tištěných a elektronických materiálech, tak u
obchodníků a na bankomatech. Nové logo je ve
všech formátech k dispozici ke stažení na
www.dinersclub.cz

Kontakt : Dr. Ing. František Klufa
Finanční arbitr České republiky
Washingtonova 25
110 00 Praha 1
tel: 221 674 660
www.finarbitr.cz
www.financniarbitr.cz

Nové logo

Finanční arbitr České republiky působí od 1.ledna
2003, a to v rámci harmonizace práva České
republiky se zeměmi Evropské unie (viz. zákon č.
229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). Hlavním
posláním finančního arbitra České republiky je
zajištění rychlého, bezplatného a efektivního
vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní
cestou. Finanční arbitr je kompetentní k rozhodování
sporů mezi tzv. převádějícími institucemi (např.
banky nebo instituce vydávající elektronické platební
prostředky) a jejich klienty při provádění převodů
peněžních prostředků, opravného zúčtování, inkasní
formy placení nebo užívání elektronických platebních
prostředků. Finanční arbitr je kompetentní řešit výše
uvedené spory, pokud nastaly po okamžiku účinnosti
zákona o finančním arbitrovi a jestliže výše částky,
která je předmětem sporu nepřesahuje ke dni podání
návrhu částku 50.000 EUR. Typickým sporem je
např. neoprávněné použití platební karty při platbě u
obchodníka, neoprávněný převod v rámci
internetového bankovnictví, neoprávněný převod
finančních prostředků z účtu. Do kompetencí
finančního arbitra naopak nepatří spory např. z
oblasti hypoték, úvěrů, stavebního spoření nebo
spory vzniklé mimo členské státy EU a další státy,
tvořící Evropský hospodářský prostor. Hlavním
přínosem pro klienty je rychlost rozhodování,

Staré logo

cardmag | rk | dcc

TISKOVÁ ZPRÁVA FINANČNÍHO ARBITRA
ČR
Praha, 9.7.2009 - Na kancelář Finančního arbitra
České republiky se za 1. pololetí obrátilo o třetinu
více spotřebitelů.
Za prvních šest měsíců roku 2009 obdržela kancelář
Finančního arbitra České republiky celkem
402 podnětů k vyřízení, z toho bylo 142 písemných
podnětů, 135 podnětů prostřednictvím elektronické
odpovědny „Zeptejte se arbitra“ na webových
stránkách www.financniarbitr.cz, 96 telefonických
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nezpoplatněné řízení, vysoká znalost problematiky.
Finančním arbitrem České republiky je s účinností od
2. ledna 2008 Dr. Ing. František Klufa, jeho
zástupcem JUDr. Petr Scholz, PhD.

uchovává konzervační fond a registruje jej v České
národní bibliografii. Vedle tradičních dokumentů jsou
v současné době vydávány elektronické publikace
přístupné online, zjednodušeně řečeno webové
zdroje. Národní knihovna ČR hodnotí jednotlivé
zdroje dle stanovených kritérií
http://www.webarchiv.cz/kriteria/.

cardmag l fin arbitr čr

INTERNETOVÉ STRÁNKY FINANČNÍHO
ARBITRA ČESKÉ REPUBLIKY SE STALY

Internetové stránky Finančního arbitra České
republiky http://www.finarbitr.cz se těší zvýšené
oblibě a počet jejich zhlédnutí se meziročně
zdvojnásobil. Dosahují měsíčně téměř devíti tisíc
zhlédnutí. Nové stránky jsou uživatelsky příjemnější,
poskytují více informací o činnosti arbitra, při potřebě
klienta zaslat návrh na zahájení řízení ho navádějí a
napomáhají tento návrh vyplnit a elektronicky poslat.
Byla také zřízena sekce „Zeptejte se arbitra“, kterou
je možné využít k možnosti ptát se finančního arbitra
na vše z oblasti bankovnictví. Stránky obsahují dále
sekci „Co mám udělat když … a jak to probíhá ?“,
kde uživatelé naleznou rady jak postupovat
v okamžiku, kdy dojde např. k zneužití jejich platební
karty nebo internetového bankovnictví, když zjistí
neoprávněné obraty na svém účtu a neuspějí s
reklamací u svého bankovního domu.

SOUČÁSTÍ ČESKÉHO KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ
Národní knihovna České republiky vybrala
internetové stránky Finančního arbitra České
republiky http://www.finarbitr.cz jako kvalitní
zdroj, který by měl být uchován do budoucna a měl
by se tak stát součástí českého kulturního dědictví.
Obě strany spolu uzavřely
smlouvu, která umožní
zpřístupňování stránek z
archivu prostřednictvím internetu.
K základním úkolům Národní knihovny ČR náleží
ochrana a uchování dokumentů vydaných v České
republice. K plnění tohoto úkolu Národní knihovna ČR
zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a trvale

cardmag l fin arbitr čr

MOBILNÍ PLATBY A SPOLEČNOST OBERTHUR
Společnost Oberthur uspořádala v červnu v Praze seminář s názvem „Jak si
vedou bezkontaktní platby?“. Obsah semináře, kategorizace bezkontaktních
plateb a různých technologií resp. jaká může být spolupráce s Oberthurem na
projektech mobilních plateb přinášejí následující řádky.
Trendy v placení
Bezkontaktní platby se podle svého nosiče dělí na dvě základní skupiny: platby KARTOU a platby MOBILEM.
Spotřebitel může využívat různé aplikace nových technologií, zejména jako:
-

bankovní karty (VISA, Mastercard, Amex, JCB, Diners)
věrnostní programy (ČSA OK, Tesco, Shell, H&M, Carefoure)
pro identifikaci (ID karty pro vstup, zdravotní služby)
doprava (Oyster, SAS, calypso, RATP).

Vydavatelé nových karet se snaží nabídnout také některé výhodné kombinace: v Norsku mají např. platební kartu
s identifikací držitele umístěnou na zadní straně karty. Jiný přístup nabízí prodej tzv. Pay Pass karet dopravním
společnostem.
Pro vyhodnocení trendů v placení je zajímavé vyhodnotit strukturu hotovostních plateb podle částky transakce a
podle odvětví.
Hodnoty hotovostních plateb
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Z údajů je patrné, že do centra pozornosti patří platby
nízkých částek, a tento segment trhu by banky neměly
opomíjet, i když to pro ně znamená spolupráci s dosud
neznámými a novými partnery. Spolupráci však vyžaduje
každá složitá technologie, a technologie platebního styku se
za předchozí staletí hodně změnila. Od výměny zboží za
zboží, přes jednoduchá přírodní platidla (např. v Číně mušle
zavinutce penízkovitého, obr.), šperky, perly v Africe, ...
mince, stromkovité peníze (Kelantan, Malajsie, 20. stol,
obr.), písemné přísliby, směnky, šeky, telegrafické převody,
plastové karty, kontaktní čipové karty, bezkontaktní čipové
karty.

Objem plateb podle odvětví, mld. USD

Hrací automaty 1
Noční kluby 3
Rychlé občerstvení
17
Hospody 39

Obchodní domy 58

Pohonné hmoty 172

V moderní době se k bezkontaktním platebním transakcím používá interfejs RFID, přičemž zařízení využívající tuto
technologii může být:
*
*
*
*
*
*
*
*

karta
mobilní telefon
token
přívěšek ke klíčům (klíčenka) nebo k opasku
samolepka, přelepka s čipem
odznak
hodinky
implantát

Bezkontaktní karty
Proč se vůbec zaměřovat na bezkontaktní karty? Jde o totiž technologii, kterou bankovní sektor může zaútočit na
oblast plateb v hotovosti a podmanit si ji rychlejším a pohodlnějším způsobem placení. V Evropě tvoří hotovost
stále vysoký podíl plateb, v průměru 86% plateb probíhá v hotovosti; při tom rozptyl je veliký, od pouhých 58%
hotovostních plateb ve Finsku až po zdrcujících 93% v Itálii. Hodnota hotovostních plateb je v rozptylu 3,50 až 14
euro.
Bezkontaktní karty nejsou v přímé konkurenci s debetními nebo kreditními kartami, ale cílí na dosud volný sektor
hotovostních plateb, který je charakterizován nízkou částkou platby, a karty nabízejí rychlost a pohodlí. A úsporu:
Oyster karta v Británii s bezkontaktní funkčností umožňuje cestovat v londýnském metru za 1,60 GBP místo
standardních 4 GBP, a této výhody mohou využívat i turisté. Britské banky plánují umístit na všechny bankovní
karty systém Oyster, jako první začala Barclays bank. V USA Citibank zavedla token pro bezhotovostní platby.
Dopravní společnosti budují infrastrukturu pro bezkontaktní platby a tím vytvářejí prostor pro banky, aby se
mohly zapojit. Problémem zůstává, jak dosáhnout sjednocení technologie tak, aby jedna karta fungovala ve více
městech, neřku-li státech. Jediné světové standardy mají kartové společnosti VISA a MasterCard.
Bezkontaktní platební aplikace umožní platby pod např. 10 euro rychle, bez PINu, jedním mávnutím kartou; na
placení velkých částek zůstanou stále vhodnější standardní karty, kde nevadí delší doba platby, avšak s vyšší
bezpečností. Shrňme výhody bezkontaktních karet:
Pro zákazníka:
*
*
*
*
*

Rychlost platby
Snadnost platby a pohodlí; není potřeby si pamatovat PIN
Hotovost zbývá na podstatnější nákupy
Vyšší bezpečnost
Splynutí s moderním trendem

Pro obchodníka, dopravní společnost:
*
*
*
*
*
*
*

Rychlejší odbavení zákazníků
Zvýšení obratu
Zvýšení obchodní efektivity
Vyšší spokojenost zákazníků
Zlepšení informovanosti o zákaznících
Otevření možností ke kobrandování platebního instrumentu
Diferenciace obchodníka

Karty PayPass od MasterCardu uvedené výhody a funkčnosti nabízejí, čímž se zvyšuje jejich používání; karta se
tak stává preferovanou kartou klienta, neboť frekvence jejího používání se zvýšila o 28%. Došlo k posunu od
transakcí v hotovosti k bezhotovostním platbám: téměř 70% PayPass transakcí je pod 25 USD. Na rozvoj
bezkontaktních karet mají v současnosti vliv dva trhy: maloobchod a městská a příměstská doprava.
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Technologie karet pro bezkontaktní placení
Bezkontaktní karty
Princip spočívá ve vložení čipu s transponderem (tj. rádiový odpovídač, který po zachycení signálu z terminálu
obchodníka nebo přepravce začne odpovídat) spolu s anténou dovnitř plastiku karty před její laminací. Anténa
může být ve tvaru smyčky nebo přímého měděného drátu.
Karta s dvojím interface
Anténa se zalaminuje, na přední straně se vyvrtá otvor pro bankovní čip, a po vložení čipu se čip spojí s anténou.
Mikroprocesor pracuje pod vlastním operačním systémem bankovní karty.
Hybridní karta
Hybridní karta obsahuje 2 čipy, jeden s bankovní aplikací a druhý pro bezkontaktní placení. Nejprve se zalaminuje
bezkontaktní čip s anténou a poté se do karty vloží druhý čip.
Výroba čipů se musí řídit mezinárodními standardy.
* ISO 10 536 - Close coupling cards. První norma pro bezkontaktní čipové karty, která předpokládá přiložení karty
přímo na čtečku terminálu. Čipy podle tohoto standardu nevyrábí žádný výrobce karet.
* ISO 14 443 - Proximity cards/contactless payment. Norma definuje čipovou technologii pro bezkontaktní použití
karty na velmi blízkou vzdálenost, tj. 0 až 10 cm. Jsou definovány typy A a B (a navíc jsou vyráběny propriatery
čipy, pro vlastní systémy (FeliCa, GO-Card). Tyto karty obsadily 80% trhu.
* ISO 15 693 Vicinity cards. Tyto karty pracují na vzdálenost až do 70 cm a používají se ve spojení s čipy pro
označování zboží a jejich evidenci ve skladu (tzv. tagging).
Nutno zdůraznit, že žádná z těchto norem nedefinuje bezpečnostní protokoly, jde o čistě technologické normy.
Novým technologickým standardům se musí přizpůsobit infrastruktura platebních systémů a je nepředstavitelné,
že by se měla obměňovat každých pět let. Základní bezpečnostní opatření mohou spočívat ve vlastnostech
technologie nebo organizačních opatřeních:
* anticollusion, čtečka čipové karty může číst jen jednu kartu a to pouze jednou
* vlastní ochranu, kartu lze chránit před vnějším magnetickým polem.
Aplikace

V Chase Manhatan Bank již zavedli aplikaci bezkontaktního placení a mají v užívání 1 milión karet. U diváků
sportovních zápasů na amerických stadionech jsou tyto karty již také oblíbené. V sektoru dopravy jsou
bezkontaktní karty používány v New York Transit Authority a také v London Transport System. Velmi pokročilé je
Turecko, které se zavádění technologických novinek vůbec nebrání. Také probíhá sbližování technologií přijímání
karet a zařízení se slučují do jednoho společného typu pro přijímání plateb z bankovního i bezkontaktního čipu.
Jako u každých technologických novinek se mohou vyskytnout ze strany zákazníků prvotní nepochopení a
odmítání. Při masovém nasazení karet s bezkontaktní funkcí bez řádného vzdělání a poučení klientů, mohou být
tyto novinky ze strany zákazníků odmítány a čip pro bezkontaktní funkci znehodnocen.
Viz video: http://www.youtube.com/watch?v=cufZ9l7cibU
federaljack.com „How to disable Pay Pass RFID chip in credit card“.

cardmag no 3/09

10

© září 2009

NFC a Mobilní telefony
Na mobilní telefony je zaměřena pozornost při globální konvergenci plateb, neboť je nutno vzít v úvahu, že na
světě se využívá:
* 3 miliardy platebních karet
* 3,8 miliard uživatelů mobilních telefonů, a jen
* 150+ milionů uživatelů bezkontaktních karet

V současnosti vedle sebe existují dvě uživatelské oblasti – p l a t e b n í (s vlivnými platebními společnostmi
American Express, MasterCard a VISA, a spolupracujícími obchodními řetezci, leteckými společnostmi, hotely atd.)
a m o b i l n í (opět s vlivnými operátory, např. Orange, Vodafone, T-Mobile, Call&Care, UPC, Tele”, DebiTel,
atd.). O jejich propojení se snaží četné pilotní projekty, pracovní skupiny definující standardy a investoři, neboť z
takového propojení se vytvoří nový trh a budou profitovat také spotřebitelé s rozšířením možností placení na více
nástrojů placení a na mnohem větším počtu míst, než jsme dosud zvyklí, a jinými způsoby nakupování. I zde
aplikované technologie vytváří různé kategorie mobilních plateb:
Mobilní platby na dálku, vzdálené (Remote mobile payment)
* Platby prostřednictvím technologie krátkých textových zpráv (SMS technologie)
* Platby prostřednictvím internetu dostupném na chytrých telefonech (smart phone)
* Mobilní platby na blízko (Proximity mobile payment)
* Platby s využitím infračerveného spojení (Infrared connection)
* Platby s protokolem NFC (Near Field Communication)
Mobilní nákupy nejsou ještě uspokojivě rozvinuty a při zvážení úsilí, které bylo vloženo do vývoje plateb na blízko,
představuje technologie NFC nejslibnější příležitosti k širšímu uplatnění. Investorům nabízí více příležitostí
k rozvoji jejich podnikání – a platební možnosti jsou jen jednou z oblastí v jejich pozornosti.
Technologie NFC vychází z normy pro bezdrátové spojení krátkého dosahu (ISO/IEC 18092) a využívá indukci
magnetického k zajištění komunikace mezi zařízeními. Ke komunikaci mezi aplikací uloženou v bezpečném prvku
v mobilním telefonu a bezkontaktní čtečkou s využitím NFC čipu se využívá dvou standardů:
* ISO/IEC 7816
* ISO/IEC 14443
Výměna dat mezi NFC čipem a bezkontaktní čtečkou se využívá jednotka aplikačního protokolu (Application
Protocol Data Unit, APDU). Strukturu APDU definuje norma ISO/IEC 7816-4. K výměně dat dochází na vzdálenost
0 až 7 cm. Způsoby přístupu k řešení potřeb spotřebitelů s touto technologií jsou trojí:
* Mobilní NFC telefon se chová jako standardní bezkontaktní platební karta používaná k platbám
(přístup emulace karty)
* NFC mobilní telefon je aktivní a může číst pasivní RFID etikety, štítky, např. interaktivní reklama na
autobusových zastávkách nebo stanicích metra, a poskytovat svým uživatelům informace (přístup režimu čtení).
* Dva mobilní NFC telefony mohou spolu komunikovat a předávat si informace (režim Peer2Peer).
Na těchto přístupech jsou založeny různé aplikace:

Platby: zboží na čerpacích stanicích pohonných hmot, v obchodech rychlého občerstvení a supermarketech.
Doprava: rychlejší odbavení v městské dopravě, dodatečné služby.
Interaktivní reklama a prodej e-kuponů: jde o prostředek zvýšení prodeje a křížového prodeje informačních služeb
k podpoře přímého prodeje.

Bezkontaktní přenos informací.
E-ticketing: např. prodej lístků na sportovní zápasy a jiných vstupenek, vedoucí ke snížení/odstranění front a
zrychlení pohybu cestujících nebo návštěvníků koncertů (kontrola přístupu, P2P výměna dat).
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V prostředí nového oboru se invenčně uplatňuje více účastníků a spolupracujících stran: vydávající platební
instituce, která umožňuje jednorázové stažení karty do systému TSM (viz dále), mobilní operátoři přenesou účetní
informace do bezpečného prvku v NFC zařízení spotřebitele; zařízení je použito v POS terminálech, napojené
na autorizační infrastrukturu vydavatele.
Mobilní operátoři jsou vedeni snahou nabídnout nové,
atraktivní a inovativní služby k vyššímu využití jejich
aplikačních protokolů. Hradí náklady na NFC
technologii mobilních telefonů.

Vydavatelé karet (banky, obchodníci, přepravci) jsou

vedeni úsilím vyššího využití investic do bezkontaktního
placení a záměrem mít kontrolu nad platebním
systémem.

Kartové asociace (kartové společnosti) specifikují

platební aplikace v rámci daného modelu a definují
certifikační proces.

Dodavatelé služeb třetím stranám se podílejí na

provozování OTA (over the air personalization),
následné vydání a provozování všech služeb pro
vydavatele a operátory.

Obchodníky čeká nutnost investování do nových

terminálů.

Koneční uživatelé potřebují mobilní telefon s NFC
funkčností.

NFC architektura mobilních telefonů se vyvíjela od jednoduché ke složitější:
Bezpečnostní prvek
Bezkontaktní aplikace je uložena v bezpečnostním prvku
Bezpečnostní prvek (Secure Element, SE) hostí bezkontaktní aplikaci. Pro platební aplikaci musí být
bezpečnostním prvkem mikroprocesor, který je zabezpečený a certifikovaný. Tento prvek může být v mobilu nebo
ve vyměnitelné SIM kartě.
NFC front-end: nosič NFC a anténa.
Komunikaci v mobilním přístroji zajišťuje komunikační prvek NFC, který je napojen na anténu. NFC prvek se
zabuduje do mobilu nebo se nainstaluje na přístroj – ve formě nalepeného štítku.
Pro zabezpečené platby je nutno vybudovat důvěryhodnou infrastrukturu. Pokud by se budovaly vztahy
individuálně, one-to-one, znamenalo by to vzájemné propojení všech účastníků s každým (různé banky, mobilní
operátoři a poskytovatelé služeb), aby spotřebitel měl k dispozici možnost volby výběrů mezi různými bankami,
operátory. Jde o současný stav, kdy každá karta využívá jedné aplikace, a vydavatel karty jej poskytovatelem
aplikace. To je dlouhodobě nepraktické, a proto byl vyvinut koncept centrální důvěryhodné služby, TSM, Trusted
Service Manager. Tento program/systém, podporovaný společností Oberthur, umožňuje napojení a propojení
různých poskytovatelů a spotřebitelů k čerpání různých služeb a jejich placení jedním mobilním přístrojem.
Důvěryhodných manažerů služby, TSM, může být více a komunikují mezi sebou, aby propojili jakýkoli digitální
přístroj s bezpečným prvkem s vícenásobnými aplikacemi. V tomto modelu již vydavatel karty není současně
poskytovatelem aplikace.
Příkladem může posloužit francouzský projekt PAYEZ MOBILE PROJECT, zahrnující 4 francouzské operátory a 6
bank. Pilotní projekt vzniknul v listopadu 2007, pilotní studie zahrnují asi 1000 uživatelů mobilů a 500 obchodníků
v Caen a Strasbourgu. Jde o praktické řešení, s kterým vyjádřilo spokojenost 90% zákazníků, z nichž by službu
využívalo 59%, neboť ji pokládají za snadnou, praktickou a bezpečnou.Také obchodníci z 82% ocenili rychlost
bezkontaktních mobilních plateb.
Se zaváděním projektů na bezkontaktní placení má Oberthur zkušenosti, zejména se v počáteční fázi zaměřuje na
bezpečnostní prvky v samolepícím štítku na mobil (Oberthur Stand alone sticker), který se nalepí na mobil a
funguje jako bezkontaktní karta. Pořadatel semináře přislíbil konání dalšího semináře do šesti měsíců.
Kontakt: Hrvoje Vincekovic, Sales Mngr, e: h.vincekovic@oberthur.com.
cardmag | ft l s využitím materiálů Oberthur,
Datamonitor, 06/2006,
http://www.payezmobile.com/uk-pilote-payez-mobile.php
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AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ

partner rubriky

PŘIJÍMÁNÍ PLATEBNÍCH KARET

MASTERCARD: FINANČNÍ RECESE

PROSTŘEDNICTVÍM MOBILŮ

ZPŮSOBUJE NEJVÝRAZNĚJŠÍ POSUN

Servisní technici, kteří jezdí na
vyžádání do bytů a malých podniků
k provedení objednaných oprav
zařízení, nejsou vybaveni na
přijímání platebních karet, a banky
jsou při uzavírání smluv na
přijímání karet jen zřídka úspěšní.
Tento segment trhu je nyní
v obnovené pozornosti amerických
zpracovatelů dat, kteří se snaží absorbovat dopady
ekonomické recese.

V CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ OD

2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Nezávislý průzkum realizovaný pro
společnost MasterCard poukazuje
na rychlé změny chování
spotřebitelů v Evropě a na
příležitosti pro takové platební
karty, které vycházejí vstříc novým
potřebám veřejnosti
Praha, 11. května 2009 - Nový průzkum, zadaný
společností MasterCard a provedený firmou TNS,
odhaluje nejvýraznější posun v chování spotřebitelů
od 2. světové války. Průzkum definuje řadu faktorů
podílejících se na vzniku zcela nového
spotřebitelského chování v důsledku dopadů finanční
krize, které se začaly projevovat v roce 2008 a
změnily vyhlídky a obecný přístup evropských
spotřebitelů. Výsledkem studie je evropský barometr
kupní síly, mapující chování spotřebitelů v celém
regionu. Závěry průzkumu byly představeny na
výroční konferenci o debetních a předplacených
kartách společnosti MasterCard Europe v Berlíně.

Jedno možné řešení bylo zpřístupněno společností
Intuit, divizí Payment Solutions. Intuit
(www.intuit.com) poskytuje finanční software pro
spotřebitele a malé podniky. Novou službu poskytuje
pod názvem GoPayment a tato služba umožňuje
technikům přijímat platební karty k úhradě nákladů
v místě realizace opravy vložením platebních dat do
mobilu. Alternativní způsob vkládání dat o platbě
spočívá v protažení karty čtečkou napojenou na
mobil propojením Bluetooth standardem. Platba
může být zpracována a odeslána buď
prostř ednictvím
mobiln ího
inte rn etovéh o
vyhledavače, nebo staženou aplikací do mobilu, který
podporuje službu GoPayment. Zatím tuto službu pod
originálním názvem Intuit GoPayment Merchant
Service podporuje jen operátor Sprint.

„Ve způsobu, jímž spotřebitelé dnes rozhodují o
svých výdajích a úsporách, došlo k obrovskému
posunu,“ potvrdil Javier Perez, prezident společnosti
MasterCard
Europe.
„V
současných
hospodářských
podmínkách
procházíme
všichni těžkou zkouškou a tato nová zjištění
upozorňují
na
výrazný
posun
chování
spotřebitelů v neuvěřitelně krátké době.
Spotřebitelé ještě nikdy tolik nepřemýšleli o
svých výdajích a úsporách, k čemuž je
samozřejmě nutí potřeba lepšího hospodaření
s
vlastními
finančními
prostředky.
Při
naplňování
těchto
potřeb
hrají
nezanedbatelnou roli i platební karty,“ dodal J.
Perez.

Postup zavedení služby pro servisní techniky je
jednoduchý:
1. Zájemce o platby požádá on-line nebo telefonicky
o účet obchodníka pro GoPayment.
2. Po schválení požadovaného účtu se zájemce
přihlásí na centrum „QuickBooks Merchant Service
Center“, kde nastaví parametry jednotlivých
servisních pracovníků jako uživatelů služby.
3. Technik si stáhne aplikaci GoPayment do svého
mobilu; mobil musí tuto aplikaci podporovat (dosud
jen operátor Sprint), nebo vstoupí do online aplikace
ve vyhledávači svého mobilu.

„V Evropě se stále ještě uskuteční 360 miliard
transakcí v hotovosti ročně. Tento fakt,
doplněný o závěry nového průzkumu chování
spotřebitelů, poukazuje na možnosti a růstový
potenciál platebních karet. Obchodníci a
bankovní domy si tuto příležitost uvědomují a
přicházejí s produkty a službami, jež zvyšují
bezpečnost,
přinášejí
úspory,
nabízejí
věrnostní programy a rozšiřují možnosti volby
spotřebitelů,“ doplnil J. Perez.

4. Nyní již může přijímat platební karty ze svého
mobilu.
Služba je zpoplatněná, měsíční poplatek činí 19,95
USD a počáteční poplatek při založení GoPaymentúčtu je ve výši 59,95 USD. Každá transakce je
zpoplatněna autorizačním poplatkem 0,23 USD a
provizí ve výši 3,54% až 1,64%. Nižší sazba se
vztahuje na transakce pořízené Bluetooth čtečkou.

S p ole čn o s t
MasterCard
Europe
vyzvala
maloobchodníky a bankovní instituce z celé Evropy k
„inovační a rychlé“ reakci na potřeby „nového“
evropského spotřebitele, jehož profil popisuje
nezávislý průzkum dopadů světové ekonomické krize
na výdajové vzorce spotřebitelů. Nové spotřebitelské
chování se vyznačuje především následujícími
parametry:

cardmag | ft
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• Obavy z růstu cen komodit - zvýšená citlivost
spotřebitelů vůči cenám zboží, jako jsou potraviny a
pohonné hmoty. Prudký nárůst cen komodit v prvním
pololetí loňského roku ovlivňuje plánování budoucích
výdajů: až 78% dotázaných evropských spotřebitelů
uvedlo, že plánuje utratit méně na každodenních
výdajích. Denní výdaje velmi pravděpodobně sníží
89% dotázaných italských a 85% francouzských
spotřebitelů, přičemž evropský průměr je 78%. I
když díky recesi nerostou ceny komodit tak rychle,
obavy spotřebitelů ohledně cenové dostupnosti
základního zboží přetrvávají.

„Jedním z nejdůležitějších cílů společnosti
MasterCard je pokračovat ve vývoji inovačních
platebních systémů, které odrážejí měnící se
potřeby spotřebitelů. Mezi tyto inovace patří
například: vyšší zabezpečení plateb na
internetu
s
technologií
MasterCard®
SecureCode™, zavedení internetové akceptace
pro karty Maestro, nové co-brandové věrnostní
programy a širší možnosti kontroly ze strany
spotřebitelů s pomocí platformy MasterCard
InControl. Tato nová řešení a nabídky
pomohou
našim
partnerským
finančním
institucím využít v letošním roce i v dalších
letech silný růstový potenciál platebních karet
a rostoucí chuť evropských spotřebitelů
provádět elektronické platby,“ uzavřel J. Perez,
prezident společnosti MasterCard Europe.

• Tenčící se bohatství spotřebitelů - trojnásobný
šok z pádu nemovitostního, bankovního a akciového
trhu v loňském roce závažně nahlodal dosavadní
pocit „trvalého růstu bohatství“ mezi Evropany.
Studie odhalila, že každý čtvrtý Evropan kvůli
finanční krizi plánuje odložit odchod do důchodu
(28%) a 65% Evropanů chce více šetřit, aby si
vynahradili ztráty z roku 2008.

Studie více než tří tisíc spotřebitelů, kterou v březnu
letošního roku uskutečnila společnost TNS v šesti
evropských zemích (Velká Británie, Itálie, Německo,
Francie, Nizozemí a Polsko), se zaměřila na klíčové
oblasti jako důvěra spotřebitelů, výdajové vzorce a
současný pohled na investice, vlastnictví domů a
zaměstnanost. Studii navíc doplňuje kvalitativní
průzkum prostřednictvím rozhovorů s předními
evropskými maloobchodníky a bankovními
institucemi.

• Perspektivy
v
oblasti
podnikání
a
zaměstnanosti - podle výzkumu společnosti
MasterCard se toho, že v roce 2009 přijdou o svou
práci, z Evropanů obávají nejvíce obyvatelé
pobaltských republik (43% dotázaných) a Španělé
(38% dotázaných). Nejmenší obavy naopak projevili
němečtí a francouzští spotřebitelé - 19%, respektive
18%.
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• Do popředí nyní proniká efektivnější
hospodaření s penězi, kdy 69% dotázaných
spotřebitelů chce utrácet jen za to, co si mohou
dovolit, přičemž dochází k posunu rozpočtových
priorit - na prvním místě jsou základní potřeby, pak
úspory a následuje omezování „zbytných“ potřeb.
Spotřebitelé tak naznačují větší zájem o využití
platebních karet k aktivní kontrole svých výdajů a
důslednějšímu řízení útraty s využitím měsíčních
výpisů.
• Hodnota za peníze/loajalita - snahu maximálně
využít svých finančních prostředků a aktivní
vyhledávání výhodných nákupů (84% oproti 72%
před šesti měsíci) potvrzují spotřebitelé tím, že jako
druhou nejdůležitější motivaci k používání platebních
karet (40%) označili s nimi spojené věrnostní
programy.
• Potřeba širší akceptace a bezpečnosti na
internetu - ukázalo se, že spotřebitelé chtějí více
využívat internet, protože jim nabízí možnost
nejvýhodnějších nákupů (66% v porovnání s 56%
před půl rokem). Držitelé karet proto vyžadují širší
akceptaci platebních karet a vyšší bezpečnost plateb
na internetu (42%).
„Současná
hospodářská
recese
zásadně
změnila pravidla hry, současně ale také více
než kdy jindy potvrdila hodnotu elektronických
plateb.
Produkty
a
řešení
společnosti
MasterCard jsou důležitými prvky, které
pomáhají udržet globální obchodování v
pohybu, a to i navzdory současnému
hospodářskému poklesu,“ zdůraznil J. Perez.
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KARTY V ČÍSLECH

partner rubriky

NEJVĚTŠÍ EVROPŠTÍ ZPRACOVATELÉ (ACQUIREŘI) 2008
Před nedávnem byl uveřejněn přehled evropských zpracovatelů transakcí u obchodníků debetními, kreditními a
předplacenými platebními kartami MasterCard a Visa (včetně Maestro a Electron) a jejich výsledky za rok 2008.
Hodnocených 57 acquirerů dohromady zpracovalo 24,43 mld transakcí provedených v Evropě u 6,8 milionu
obchodníků na 7,9 milionu terminálů.
Pořadí vychází z počtu zpracovaných transakcí, první třetina žebříčku patří britským, francouzským, španělským a
tureckým firmám. Přehled uvádí rovněž objem zpracovaných plateb, počet obchodnických provozoven a počet
terminálů.
společnost

pořadí
1

země

transakcí

objem

obchodníků

sídlo

mil.

mld USD

tis

tis

UK

3 728,1

311,69

389,0

584,0

RBS WorldPay

terminálů

2

Barclays Bank

UK

2 620,5

184,93

298,0

440,0

3

Credit Agricole

Francie

1 791,8

93,04

272,0

280,0

Francie

1 645,8

103,69

261,0

270,0

UK

1 190,5

91,77

147,0

220,0

Švédsko

1 051,5

38,69

120,0

34,0

Irsko

667,0

62,71

158,0

135,0

Francie

646,8

48,82

110,0

95,0

4

Credit Mutuel

5

HSBC/Global Paymts

6

Swedbank

7

Elavon

8

BNP Paribas

9

Banque Populaire

Francie

632,6

48,09

185,0

151,0

10

Societe Generale

Francie

598,1

48,80

59,0

80,0

45

Komerční banka

ČR

52,0

3,23

10,0

13,0

46

ČSOB

ČR

48,5

2,43

7,0

17,0

48

Česká Spořitelna

ČR

42,9

2,87

15,0

18,0

Ve čtvrté desítce se umístili rovněž zpracovatelé z ČR a to KB, ČSOB a ČS.
cardmag | mz l podle zahraničních zdrojů l nilson report

PLATEBNÍ KARTY VE SVĚTĚ 2008
Celosvětový počet kreditních a debetních „General Purpose (GP)“ karet systémů MasterCard, Visa, American
Express, JCB a Diners Club dosáhl na konci roku 2008 úctyhodných 3,18 miliardy, proti r. 2007 to představuje
nárůst 7,9%. Největší růst počtu karet vykázala Visa s 8,3 procenty, následována MC a AmEx. Visa a MasterCard
dohromady reprezentují 94,98% celkového počtu vydaných karet (3,02 mld), v r. 2007 to bylo 94,86%. Největší
procentní nárůst objemu plateb kartami vykázalo JCB (12,2%), za ním MC (11,3%) a Visa (10,1%). Konkrétní
čísla v následujících přehledech:
Celosvětové počty a objemy transakcí „General Purpose“ karet v r. 2008
Systém

Objem (mld USD)
celkem

platby

Transakce (mld)
výběry

celkem

Karty

platby

(mil)

Visa

6 405,24

4 040,30

2 364,94

77,85

62,35

2 043,4

MC

2 533,19

1 899,50

633,69

29,88

26,34

980,6

683,30

673,19

10,11

5,26

5,20

92,4

JCB

AmEx

67,85

62,95

4,90

0,67

0,64

60,2

DC

31,00

29,88

1,12

0,17

0,16

7,2

9 720,58

6 705,82

3 014,76

113,84

94,69

3 183,7

Celkem
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Údaje v tabulce zahrnují Visa Europe a Visa Inc včetně Electron a Interlink, MC bez Maestro a Cirrus, nejsou
zahrnuty domácí transakce Visa a MC v Číně. Visa a MC zahrnují debetní i kreditní karty bez Plus a Cirrus.
U Visa karet převládají debetní (včetně „prepaid“) platební transakce s 60,07 procenty s mírným nárůstem proti
59,11% v r. 2007. U GP karet MC bylo v r. 2008 debetních transakcí 35,30% (není zahrnuto Maestro), proti 33,85
v r. 2007. Pokud jde o finanční objem (v USD) pochází u Visa karet 47,44% z debetních transakcí, proti 46,50 v r.
2007. U MC je 22,74% objemu generováno debetními transakcemi, v r. 2007 to bylo 20,07%.
Podíl debetních (vč. prepaid) „General Purpose“ karet Visa a MasterCard v r. 2008
Visa
Karet (mil)

proti 2007

MasterCard

proti 2007

Celkem

proti 2007

1 135,0

+12,4%

223,0

+21,9%

1 358,0

+13,8%

Transakcí (mld)

51,82

+12,1%

11,78

+15,4%

63,59

+12,7%

Plateb (mld)

37,45

+13,5%

9,30

+15,5%

46,75

+13,9%

Výběrů (mld)

14,36

+ 8,6%

2,48

+14,9%

16,84

+ 9,5%

Objem (mld USD)

3 898,81

+14,8%

735,40

+16,2%

4 634,20

+15,0%

Plateb (mld USD)

1 916,85

+12,3%

423,11

+15,2%

2 339,95

+12,8%

Výběrů (mld USD)

1 981,96

+17,3%

312,29

+17,6%

2 294,25

+17,3%

Podíl kreditních „General Purpose“ karet Visa a MasterCard v r. 2008
Visa

proti 2007

MasterCard

proti 2007

Celkem

proti 2007

Karet (mil)

908,4

+ 3,5%

757,6

+3,9%

1 666,0

+3,7%

Transakcí (mld)

26,03

+ 9,2%

18,11

+ 8,1%

44,14

+ 8,8%

Plateb (mld)

24,90

+ 9,1%

17,04

+ 8,4%

41,94

+ 8,8%

1,14

+11,1%

1,07

+ 4,4%

2,20

+ 7,7%

Objem (mld USD)

2 506,43

+ 7,6%

1 797,79

+ 8,6%

4 304,22

+ 8,0%

Plateb (mld USD)

2 123,46

+ 8,1%

1 476,39

+10,3%

3 599,85

+ 9,0%

382,98

+ 4,9%

321,40

+ 1,6%

704,38

+ 3,4%

Výběrů (mld)

Výběrů (mld USD)

cardmag | mz | podle Nilson Rpt 5/2009
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Stav migrace na EMV v zemích EU K 31.3.2009
Země

Eurozona

Rakousko

Austria

Belgie
Kypr

POS

ATM

mil.

mil.

tis.

tis.

7,390

2,210

115,050

Belgium

BE

11,560

3,535

Cyprus

CY

0,350

0,450

Německo

Germany

DE

92,000

22,000

Španělsko

Spain

ES

33,600

41,200

Debet.
karet

Kredit.
karet

POS

ATM

Stav
konverze
EMV %

7,947

100,00

100,00

52,00

96,50

155,000

7,256

100,00

100,00

96,00

77,40

18,500

0,550

58,00

60,00

51,00

65,00

600,000

52,000

90,00

30,00

5,00

85,00

1.375,822

60,668

9,53

9,53

82,11

96,76

Finsko

Finland

FI

5,800

3,770

153,000

1,702

88,42

96,93

44,69

100,00

Francie

France

FR

13,600

36,600

960,000

49,200

100,00

100,00

99,00

100,00

Řecko

Greece

GR

9,046

6,297

249,101

7,555

12,70

35,20

60,60

85,10

Irsko

Ireland

IE

3,000

2,600

70,000

3,000

99,00

100,00

100,00

100,00

Itálie

Italy

IT

30,000

34,000

1.200,000

44,500

34,00

89,00

83,00

75,00

Lucembursko Luxembourg

LU

0,581

0,396

9,000

0,440

100,00

100,00

100,00

100,00

Malta

Malta

MT

0,400

0,150

9,000

0,100

0,00

0,00

50,00

53,00

Netherlands

NL

24,500

6,000

235,000

8,500

52,00

88,00

34,50

100,00

Portugalsko

Portugal

PT

11,000

8,420

207,310

13,392

50,18

50,18

84,93

100,00

Slovinsko

Slovenia

SI

2,526

0,686

33,834

1,786

94,48

67,53

70,83

74,08

Slovensko

Slovakia

SK

3,680

1,290

26,000

2,171

30,89

7,90

91,21

100,00

Bulharsko

Bulgaria

BG

6,060

0,950

40,140

3,990

1,90

4,52

42,68

93,21

Czech Rep.

CZ

7,850

1,520

61,236

3,585

85,60

55,50

98,69

99,61

Denmark

DK

4,000

0,850

90,000

3,058

100,00

55,00

100,00

100,00

Estonia

EE

1,333

0,482

20,753

0,878

96,73

70,47

92,54

100,00

Maďarsko

Hungary

HU

7,034

1,778

51,666

4,704

34,00

15,00

82,00

68,00

Litva

Lithuania

LT

3,595

0,372

36,680

1,376

85,00

54,00

45,00

39,00

Lotyšsko

Latvia

LV

1,442

0,841

20,432

0,625

88,85

95,91

88,55

52,21

Polsko

Poland

PL

30,275

0,05

0,05

80,00

44,00

Rumunsko

Romania

RO

10,659

1,380

87,481

9,315

13,47

6,05

61,42

94,64

Švédsko

Sweden

SE

7,754

3,795

194,872

3,240

97,00

49,00

34,07

100,00

UK

UK

71,600

73,000

1.050,000

63,420

100,00

100,00

100,00

100,00

Switzerland

CH

4,900

3,950

110,000

5,935

100,00

60,00

70,00

100,00

60,00

74,00

100,00

41,00

100,00

Česko
Dánsko
Estonsko

Anglie

EEA

Kredit.
karet

AT

Holandsko

EU 27

Debet.
karet

Švýcarsko
Island

Island

IS

0,400

0,300

12,000

0,250

Norsko

Norway

NO

5,700

3,300

108,000

2,258

67,00

LI

0,041

0,000

0,448

0,023

100,00

Lichtenštejn Liechtenstein

79,00

cardmag | mz

STATISTIKA SBK ZA 2. ČTVRTLETÍ 2009
I nadále pokračuje nastolený trend z konce minulého roku, kdy jsou ve větší míře používané karty
přímo pro bezhotovostní transakce na úkor nižšího podílu počtu výběrů hotovosti z bankomatů.
Praha 9.8.2009 - Sdružení pro bankovní karty - SBK vydává pravidelně čtvrtletní statistiku ukazatelů rozvoje
kartového odvětví v ČR. Statistické ukazatele SBK obsahují údaje pouze za členské
instituce SBK l www.bankovnikarty.cz. Statistické ukazatele za 2. čtvrtletí 2009
jsou členěné na několik okruhů; oblast vydávání karet, instalovaných bankomatů,
oblast akceptačních míst a rozvoj internetové akceptace karet. Z dále uvedených
ukazatelů lze definovat současnou úroveň rozvoje kartového odvětví v ČR.
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Počet vydaných karet
Počet vydaných bankovních platebních karet v ČR k 30.6.2009 celkem 8.921.191, z toho
-

debetních karet
kreditních karet
charge karet
čipových karet

7.229.799
1.245.953
445.826
7.614.558

Meziročně se zvýšil celkový počet karet o 0,8%; u kreditních karet došlo k meziročnímu poklesu o 1,4%. Migrace
čipových karet vzrostla meziročně o 14,4%. ČR se řadí z hlediska migrace karet na čipovou technologii v Evropě
k nejaktivnějším zemím; v současné době je více než 85% karet čipových.
Bankomaty
Počet instalovaných bankomatů v ČR k 30.6.2009 celkem 3.633, z toho 1.556 na pobočkách bank
-

počet transakcí
objem transakcí

43.309.054
157.944.117.000,- Kč

Meziročně se zvýšil počet instalovaných bankomatů o 6,4%. Počet výběrů z bankomatů v ČR se meziročně zvýšil
o 3,8% a objem vybraných peněz o 1,8%. Průměrná vybíraná částka z bankomatu je 3.646,- Kč.
Obchodní místa
Počet obchodních míst v ČR k 30.6.2009 58.809, z toho
-

počet
počet
počet
počet

provozoven vybavených POS
provozoven vybavených pouze imprinterem
internetových obchodů, akceptujících karty
provozoven poskytujících cash back

49.262
7.696
1.486
2.777

Meziročně vzrostl počet obchodních míst akceptující karty o 5%, počet internetových obchodů akceptujících karty
poklesl meziročně o 12,8%; výrazněji narostl počet míst poskytující službu cash back.
Internetové obchody
Počet internetových obchodů, akceptujících karty k 30.6.2009
-

počet obchodů
počet transakcí
objem transakcí

1.486
446.913
753.121.000,- Kč

Počet internetových transakcí s použitím karty vzrostl meziročně o 32,9%; objem uhrazených nákupů vzrostl
meziročně o 5,6%. Průměrná částka uhrazená kartou v internetovém obchodě je 1.685,- Kč.
Cash back
Počet obchodních míst v ČR poskytujících k 30.6.2009 službu cash back
-

počet obchodů
počet transakcí
objem transakcí

2.777
17.088
19.769.000,- Kč

Meziroční srovnání ukazatelů služby cash back není k dispozici. Jedná se o relativně novou službu poskytovanou
klientům bank v ČR; údaje z minulého roku nejsou k dispozici.
Průměrná částka výběru v rámci transakce je 1.157,- Kč
Používání karet
Používání platebních karet bývá tradičně vyhodnocováno mj. z hlediska srovnání v použití na POS a ATM.
-

počet transakcí v obchodních místech
počet výběrů hotovosti z bankomatů
objem transakcí v obchodních místech
objem transakcí v bankomatech

47.766.667
40.490.042
49.688.701.000,- Kč
148.705.123.000,- Kč

Trend v častějším používání karty v obchodech na úkor výběrů hotovosti z bankomatů pokračoval i ve 2. čtvrtletí
2009. Využívání platební karty přímo za platbu v obchodě narostlo oproti počtu výběrů z bankomatů o téměř 18%
(na konci roku 2008 byl poměr 8,8%). Meziročně se zvýšil objem transakcí v obchodních místech o 5,8%, objem
výběrů hotovosti z bankomatů zůstal meziročně na stejné úrovni (nárůst o 0,08%). Průměrná částka uhrazená
přímo kartou je 1.040,- Kč; průměrný výběr z bankomatu je 3.672,- Kč.
cardmag | rk l © SBK
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AKTUALITY ZE SEPA

partner rubriky

Hlavním současným tématem je implementace produktů vytvořených v rámci European Payments
Council na finanční trhy jednotlivých zemí EU. Evropská komise a Evropská Centrální Banka zesiluje
tlak na EPC s požadavkem na urychlení implementace, nejlépe formou stanovení společného
konečného termínu přechodu na produkty SEPA.
Přitom názory jednotlivých zemí se mezi sebou a s názory EK a ECB rozcházejí v řadě otázek:
- společné datum migrace na SEPA pro celou EU nebo individuálně v jednotlivých zemích,
- společné datum pro SEPA Credit Transfer a Direct Debit nebo individuální migrace každého produktu,
- stanovení termínů formou samoregulace (EPC) nebo regulace (EC/ECB)
Ze strany EK je pociťován obvyklý způsob nátlaku, tzn., že pokud nedojde k urychleným uspokojivým dohodám
uvnitř EPC, použije EK své regulátorské pravomoci.
EK/ECB rovněž naléhá na posílení účasti uživatelů na přípravě a implementaci produktů SEPA.
Požadavek EK/ECB na institucionalizaci řízení migrace na SEPA byl v EPC akceptován a jednotlivé země
představily své národní řídicí a koordinační výbory pro implementaci SEPA na společném zasedání svolaném EK na
30.března 2009.
V ČR je to Český Národní koordinační výbor SEPA (NKV), kterému předsedá zástupkyně ČR v EPC pí Jitka
Pantůčková. Je složen ze zástupců:
Ministerstva Financí ČR
České Národní Banky
České bankovní asociace (zastoupené komerčními bankami KB, ČS a Unicredit)
Sdružení pro bankovní karty
Hospodářské komory
Svazu průmyslu a dopravy
České asociace tresury
Sdružení českých spotřebitelů
Hlavním úkolem NKV je v současné fázi zajištění vzájemné komunikace mezi všemi subjekty, diskuse k potřebám
a požadavkům klíčových hráčů, přijímání společné strategie, příprava společných stanovisek, sběr a poskytování
údajů o implementaci SEPA v ČR. V působnosti NKV bude zpracování národního plánu pro zavádění SEPA a
příprava komunikační strategie. Poslední jednánín NKV proběhlo 17. června, další je plánováno na 14. října 2009.
Současný stav zavádění produktů SEPA v zemích EU:
Systém SEPA pro bezhotovostní převody (SEPA Credit Transfer Scheme „SCT“) funguje od 28.1.08.
Členy systému SCT je přes 4800 bank, seznam je dostupný na webstranách EPC
(www.europeanpaymentscouncil.eu).
Největším SEPA platebním systémem je „STEP2“, paralelně vznikají některé další (převážně transformací
národních systémů).
Účastníci, kteří se (dobrovolně) zapojí do SEPA systému, musí závazně dodržovat stanovená pravidla – nyní platí
pro SCT tzv. Rulebook verze 2.31, která byla v ČBA přeložena do češtiny. Vývoj pravidel průběžně pokračuje.
Systém inkas SEPA (SEPA Direct Debit Scheme „SDD“) má problematičtější zavádění než SCT, možnost
inkasovat účty v zahraničí je nová, velké diskuse a tlaky jsou na zachování zaběhnutých národních pravidel,
problém je i negativní stanovisko EK k multilaterálnímu vyrovnávacímu poplatku (interchange fee) mezi bankou
plátce a příjemce. SDD má začít fungovat od 1.11.2009, některé státy tento termín zpochybňují. Systém SEPA se
od tuzemského liší např. odvolatelností inkas a způsobem udělování souhlasu s inkasem mezi plátcem a
příjemcem. Předmětem vývoje v současné době jsou doplňkové služby (Additional Optional Services).
Platební karty SEPA
Zajištění požadavků SEPA v oblasti platebních karet je náplní činnosti pracovní skupiny EPC „Karty“ – WG Cards.
Základním zpracovaným dokumentem je SEPA Cards Framework („SCF“), který definuje výchozí cíl: karty
vydané v zemi eurozony mají být akceptovány za stejných technických a finančních podmínek v jiných zemích
eurozony. Hlavním požadavkem na vydavatele je „SEPA compliance“ od 1.1.2011 tzn. zejména, že vydávané
karty od tohoto data musí být v technologii „čip+PIN“. Postup migrace na techologii „čip+ PIN“ se v jednotlivých
zemích značně různí, aktuální stav za 1.kvartál 2009 uvádíme v kapitole „Karty v číslech“. Banky v ČR si v tomto
směru vedou velmi dobře (detaily zveřejňuje SBK čtvrtletně na svém webu www.bankovnikarty.cz )
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Text dokumentu SCF prochází současně aktualizací reagující na požadavky směrnice o platebních službách a další
požadavky EK a ECB, m.j. na integraci tzv. „trojstranných systémů“ jako jedné z možností „zkompatibilnění“
stávajících domácích systémů řady zemí nesplňujících požadavek „SEPA compliance“ pokud jde o přeshraniční
interoperabilitu.
Reakcí na požadavek EK a ECB je rovněž založení platformy „Card Stakeholders Forum“ jejímž smyslem je
umožnění všem účastníkům karetních platebních služeb (vydavatelů, zpracovatelů, výrobců zařízení, obchodníků,
uživatelů …) ovlivňovat tvorbu a implementaci SEPA kartových produktů.
EK a ECB rovněž nadále trvá na požadavku zahájení vývoje „evropské platební karty“ v rámci EPC.
Pracovní skupina Cards WG dále koordinuje dopracování evropských standardů pro oblasti kartových operací,
definovaných v dokumentu SCF.
Zástupce Sdružení pro bankovní karty, ing. Marie Hešnaurová (ČS a.s.) je členem WG Cards EPC za ČR a SROV.
Hotovost v SEPA
Základní dokument: SEPA Cash Framework („SECA“) je zaměřený na
- roli ECB a národních centrálních bank při poskytování služeb komerčním bankám,
- zefektivnění řetězce nakládání s oběživem, cesty snížení oběživa
- dopady nové právní úpravy platebního styku do oblasti hotovostí
cardmag | mz | s využitím podkladů EPC, KPS ČBA a NKV

www.hairatelier.cz
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ROZHOVOR
Ingenico nově

aneb co nám o prázdninách prozradila generální ředitelka společnosti Ingenico ČR Nadia Mrňousová

S Nadiou Mrňousovou se znám velmi dobře již dlouhá léta, vím kde se jí bude líbit a kde se může
uvolnit k povídání o sobě i o businessu. Dohodli jsme se, že se setkáme na palubě jedné z lodí
kotvících u břehu Vltavy …
Roman Kotlán, cardmag: Na českém trhu je značka Ingenico dobře známá. Co Tě osobně vedlo
k založení pobočky v České republice?
Nadia Mrňousová: Ano, je pravdou, že značka Ingenico není na trhu
neznámá. Do února 2009 Ingenico spolupracovalo na českém trhu
exkluzivně se společností Bull. Jak víš, byla jsem ředitelkou této
společnosti posledních 10 let. Jsem hrdá, že se za tuto dobu Ingenico
podařilo získat a udržet 80% podíl na českém trhu a to zejména
v platebních terminálech. Pro Ingenico však byl rok 2008 rokem velkých
změna a také jasným posílením zaměření na služby. Ingenico tak stálo
před velkým rozhodnutím - pokračovat s partnerem nebo otevřít v České
republice novou pobočku. Vzhledem k tomu, že strategie společnosti
BULL se celosvětově ubírá jiným směrem než jsou platební systémy a
Ingenico bylo pouze jedním z jeho partnerů, volba byla jasná. Ingenico
poskytuje svým zákazníkům podstatně více než jsou pouze platební
terminály. A proto chce plně dedikovanou společnost.
A co mne osobně vedlo k založení pobočky? Celých deset let jsme zde
budovali dobré jméno Ingenico a pro mne to byla srdcová
záležitost. Když mi Ingenico nabídlo, abych pokračovala jako generální
ředitelka v nové pobočce - neváhala jsem.
Roman Kotlán, cardmag: Je plno firem, které jsou intenzivně spojované
s jedním produktem. Co je vlajkovou lodí Ingenico?
Nadia Mrňousová: Vezmu-li to doslova, tak jako má Audi A8, Mercedes třídu S, tak u našich
produktů se zaměřujeme spíše na jiná kritéria. Ale přesto zkusím odpovědět na Tvou otázku:
Ingenico I5100 se dá nazvat Volkswagenem (lidovým vozítkem) a Ingenico 8550 mobilní, odolný
terminál formátu PDA, je opravdu doposud vlajková loď Ingenica. Ale právě proto, že je to super
model, tak si ho v našich podmínkách nikdo zatím nepořídil. Přitom pro potřeby policie, kurýrních a
logistických společností bys těžko hledal lepší produkt, který umožní akceptovat platební karty. Ale
i tento model je postaven na architektuře UNICAPT a tak ho čeká generační obměna.
Roman Kotlán, cardmag: Většina firem soustřeďuje svoji výrobu do Číny a dalších asijských zemí.
Jak je tomu v případě Ingenico?
Nadia Mrňousová: Ano, i Ingenico má továrnu v Číně, kde se vyrábějí terminály řady Unicap 32 a
musím říct, že kvalita je špičková. Další fabrika je v Tunisku, tam se vyrábějí terminály dříve Sagem,
a budou vyrábět nové produkty Telium. Ve Francii se vyrábějí jen malé série a zvažuje se rovněž
otevření další továrny v Asii. To je zatím tajemství. Takže krátce - zatím Tunis a Čína. Mimochodem
v Číně naše společnost také v loňském roce významně zvýšila svůj obchodní podíl na trhu koupí
kontrolního balíku ve společnosti Landi.
Roman Kotlán, cardmag: Jistě každý si povšimne na Vašich materiálech sloganu „Beyond Payment“.
Můžeš jej blíže vysvětlit, co si člověk může za tím představit?
Nadia Mrňousová: Ano, to je velmi výstižný a zároveň těžko přeložitelný slogan. Strategie Beyond
the payment nebo-li za hranice platebních řešení se opírá o platební terminál, ale pro zákazníka je
jednoznačný přínos ve službách - spojených s řešeními, se správou terminálů, a ve službách
s přidanou hodnotou. Řešení Ingenico reagují na specifické požadavky jednotlivých segmentů banky, obchodní řetězce, služby, benzinové stanice, řešení pro státní správu apod. Můžeme hovořit
o transakčních, platebních či obchodních řešeních. Vše funguje na jedné technické platformě, řešení
jsou však specifická pro jednotlivé regiony a zákazníky. Každý zákazník tak získá svoje konkrétní
řešení, které reaguje na jeho potřeby. Společně pak hledáme jak zdroje provozních úspor, tak i
možnosti nových příjmů.
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Roman Kotlán, cardmag: Založení nové firmy v okamžiku ekonomické krize či recese je jistě něco
jiného než založení firmy v době konjunktury. Jste připraveni? Jak vnímá tento krok trh?
Nadia Mrňousová: Vidíš, ale takto to Ingenico vůbec nevnímalo. Naopak do založení této pobočky
vkládá vedení Ingenica naději na zvýšení prodejů ve státech střední a východní Evropy. Česká
pobočka totiž zodpovídá nejen za český a slovenský trh, ale bude mít na starosti velké zákazníky a
partnery, kteří mohou působit i za hranice těchto dvou zemí.
Myslím, že rozhodnutí bylo jasné. Ingenico má spoustu řešení, znalostí, spoustu návrhů, jak pomoci
zákazníkovi snížit provozní náklady spojené s platebními systémy. Jde však dál a hledá cesty pro
zvýšení příjmů svých zákazníků právě lepším využíváním nebo efektivnějším provozem platebních
systémů.
Všichni cestujeme a víme, že s platební kartou se v některých zemích dají dělat divy. Prostě
mávnete a platíte. Bezkontakty, mikroplatby, bankomaty, kiosky, zdravotní pojištění, sociální
dávky, dobíjení, doručování zásilek, objednávání a placení přes kiosky - to všechno již venku běží,
tak proč ne u nás? Ptáš se, zda jsme připraveni?
My jsme tou prací nadšeni a víme, že trh se o naše návrhy zajímá. My se naopak velmi těšíme, že
budeme tím hnacím motorem, který některé z těchto řešení právě na našem trhu zavede. A
nechceme to dělat sami. Potřebujeme partnery, potřebujeme dát dohromady společnosti, které umí
dobře vyvíjet, instalovat, mají své zákazníky, kterým naše technologie a řešení mohou nabídnout. O
to více nás to láká. Dát dohromady odborníky a odvést profesionální práci se zahraničními znalostmi
mateřské firmy ale s českým zázemím. Ukázat i na druhou stranu světu, že Češi něco umí a v něčem
mohou být i první. A já věřím, že společně to prostě dokážeme …
Roman Kotlán, cardmag: S Ingenicem jsi úzce spolupracovala i ve svém předchozím působišti.
Přesto, co Tě utvrdilo v tom, že Tvé rozhodnutí přijmout nabídku na pozici ředitelky společnosti
Ingenico, je správné?
Nadia Mrňousová: Určitě to byla léty prověřená dlouhodobá spolupráce. Ingenico mne za celá ta
léta nikdy nezklamalo a bylo v mé práci vždycky podporou: A že nebyly jen dobré roky. Všichni
dodavatelé ví, že čas od času se mohou vyskytnout technické problémy a jen solidní a stabilní firma
je může ustát. Proto je lepší zvolit dobrou značku i za trochu vyšší cenu.
Ale zpět k Tvé otázce.
Samozřejmě to nejdůležitější, dlouhodobá strategie, jasné zaměření a
také skvělý tým byly těmi jazýčky na vahách, když jsem zvažovala
profesní změnu. Ingenico má velké ambice podílet se na určování
směrů, kterými se bude svět platebních řešení a transakcí ubírat. Tento
směr podporuje po celou dobu existence společnosti, ať již vývojem
nebo akvizicemi technologicky nejlepších firem v oboru - naposledy
Sagem Monetel.
Ingenico stálo na evropském trhu u zrodu platebních terminálů. Naše
strategie je dlouhodobá a konzistentní. Proto je Ingenico světovou
jedničkou. Nemění svoji strategii každý rok. Staví na zkušenostech svých zákazníků a neustále
rozšiřuje portfolio svých služeb. A v neposlední řadě jsou to nové produkty, se kterými Ingenico
přichází po své fúzi se společnosti SAGEM. Musím říct, že jsou to technologicky vynikající
multifunkční produkty a já chci být přitom, až se budou na našem trhu zavádět.
Roman Kotlán, cardmag: Položím Ti jednoduchou otázku - jaké je Ingenico? Čím Tě překvapilo? A
čím Ty překvapuješ Ingenico?
Nadia Mrňousová: Budu se snažit jednoduše odpovědět. Ingenico je společnost o 2.500 lidech. Když
přijedeš do ústředí, máš pocit, že to snad ani nejsou Pařížané:)))). Teď jsem to asi přehnala. Žila
jsem v Paříži čtyři roky a vím, že cizinec to v Paříži nemá lehké. Ale v Ingenico jsem nic takového
nikdy necítila. Je to i tím, že tam pracují mezinárodní týmy. Vývoj je soustředěn ve Valence, sídlo na
La Defence v Paříži. Výhled na Paříž
z 12. patra je prostě úchvatný. Zmíním takovou
maličkost. Přijedu na týdenní školení do Paříže a na recepci mne vítá cedule - Bienvenue-Welcome
-Nadia CZ. A já mám najednou pocit, že o mně všichni ví, což mi následně také dokazují. Všichni si
najdou čas, od Philippa Lazare -prezidenta, členy boardu až po techniky a vývojáře. Jsem přizvána
na zasedání představenstva, kde se probírají nové směry, produkty, strategie, akvizice, - prostě
všechno. Poslouchám a vážím si toho, že tam mohu být. Je to pro mne čest.
Nebo má cesta do Valence na jih Francie. Nádherné městečko, hory a 2 hodinky k moři. Přijíždím
k budově a tam vlaje česká vlajka. Věnovalo se mi celé vedení, každý produkťák mluví o svém
produktu jako by to bylo jeho dítě. Oni ty terminály prostě hladí. A to je přesně to, proč jsem se
rozhodla spojit svoji další kariéru s Ingenico naplno. Já musím svojí práci věřit, musím obdivovat
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lidi, kteří firmu řídí, a já na druhou stranu udělám maximum, abych je nezklamala.
A čím já překvapuji Ingenico. Myslím, že je nepřekvapuji - protože mne za ta léta znají. Když bojuji
za zákazníky, jsem nepříjemná a padají ostrá slova - která mi v angličtině tak hrozně nezní.
V češtině bych je nevyslovila. Ale na druhou stranu ví, že bych za Ingenico dýchala a že jsem
loajální a transparentní a oni to oceňují.
Roman Kotlán, cardmag: Můžeš prosím krátce popsat, jaký je rozdíl mezi způsobem, jak Ingenico
na českém trhu působilo před založením samostatné pobočky a nyní? Jak tento rozdíl pocítí Vaši
zákazníci?
Nadia Mrňousová: Už jsem se zmínila na začátku. Ingenico nejsou jenom terminály, ale nová řešení.
Ingenico je společnosti, která bude do ČR přinášet poznatky z ostatních projektů, bude
představovat nová produktová portfolia, bude zvát odborníky z řad Ingenico i celosvětových
zákazníků. Ingenico CZ bude pokrývat z Prahy český a slovenský trh a také významné partnery a
zákazníky. Našim úkolem je rozvoj obchodu a představování nových řešení. Budeme samozřejmě
v kontaktu se zákazníky, v tomto však hlavní role připadne našim partnerům. Pečlivě je vybíráme a
určitě nebude jen jeden.
Rozdíl je tedy významný. Budeme pomáhat partnerům, aby byli rychlejší, úspěšnější. Chceme spojit
naše kontakty a znalosti z tohoto trhu. Vytvářet konsorcia odborníků. Myslím, že každý si může najít
svoji parketu a tam v klidu pracovat a rozvíjet své aktivity bez konkurečního boje, který často
odvádí od profesionality. Bojuješ o místo na slunci a víc se soustřeďuješ na boj proti konkurenci a
doporučuješ to nejlevnější a ne to nejlepší pro zákazníka. Tak to bych nechtěla. Sama z vlastní
praxe vím, že nejlevnější není nejkvalitnější. Budeme mít k dispozici i vývojový tým. A ten by právě
měl vytvářet podporu vývojářů jednotlivých partnerů, pomáhat, školit, vytvářet balíčky, které při
zavádění nových produktů zrychlí připravenost partnerů.
A v neposlední řadě se určitě zaměříme na kvalitu zboží, včasné dodávky na kvalitní dílenský servis,
a servisní podporu po cele republice. Kvalitním help deskem, který naviguje zákazníka na
odstranění problému, chceme zlevnit servis, neboť nebude třeba samostatných výjezdů. Chceme
také zajistit novou službu – expedice terminálů kurýrní službou. Navíc budeme disponovat vlastními
sklady pro nové POS.
Roman Kotlán, cardmag: Můžeš prozradit s jakými novinkami přijde Ingenico CZ na český trh?
Nadia Mrňousová: Něco už jsme avizovali na jarním Cardforu. Ale abych to uvedla blíže - Ingenico si
zvolilo zhruba čtyřletý cyklus pro obměnu své produktové řady. Teď po akvizici Sagem-Monetel
Ingenico získalo obrovskou příležitost udělat zásadní vývojový krok. Vzalo to nejlepší co měly
terminály Ingenico a to nejlepší co měly terminály Sagem-Monetel, nasypalo to do velkého hrnce,
začalo přidávat koření v podobě nápadů šéfdesignerů a postupně připravuje porce pro labužníky
kartového businessu. Předkrmem byl na loňském Cartes v Paříži představený model stacionárního
terminálu ICT220, v nejbližších týdnech se začne prodávat vyšší verze ICT250 a postupně se
obmění celé portfolio produktů založených na architektuře UNICAPT. A to nejsou jen terminály a
PP, ale i … Ale to si necháme jako překvapení na podzim. To pak i Mercedes bude muset přijít
s třídou S++.
Díky za rozhovor
cardmag | rk
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KOMENTÁŘ

partner rubriky

V zemi svobodného trhu bude stanovovat ceny soudce?
Mluvčí senátní většiny Richard Durbin předložil 10. června t.r. v Kongresu USA návrh tzv. Credit
Card Fair Fee Act. Návrh podobný návrhu který R. Durbin předložil Kongresu již loni požaduje, aby
hodnota obchodnického interchange fee byla výsledkem dohody a oboustranného souhlasu mezi
členskou bankou MasterCard či Visa a obchodníkem.
Pokud takové dohody není dosaženo, mají obě strany předložit své konečné návrhy arbitrážní komisi složené ze tří
soudců které by delegoval Department of Justice a Federal Trade Commission. Podobný návrh předložil o týden
dříve předseda House Judiciary Committee John Conyers, jeho návrh se liší pouze rozhodovací pravomocí, kterou
ponechává na Departement of Justice.
Oba návrhy se setkaly s nadšeným přijetím u National Retail Federation, její Senior VicePresident and General
Counsel Mallory Duncan prohlásil, že „Kongres nemůže uzavřít projednávání legislativy týkající se kreditních karet
bez uvážení miliard dolarů z uměle zvyšovaných cen v důsledku karetních interchange fees“. Kongres v květnu
2009 schválil a president Obama 22. 5.2009 podepsal „Credit Card Accountability , Responsibility and Disclosure
Act of 2009“ který m.j. omezil zvyšování sazeb za nesplácené pohledávky z kreditních karet.
National Retail Federation sleduje kritickým pohledem obchodnické poplatky od r. 2001 a tvrdí, že z celkové
částky 16,6 mld USD v tomto roce vzrostly na 48 mld USD v r. 2008, což způsobilo roční nárůst spotřebitelských
cen pro průměrnou americkou rodinu z 159 USD v r. 2001 na odhadovaných 427 USD v r. 2008.
Je vidět že dobře známí reprezentanti Evropské Komise - komisařka Neelie Kroes za DG Competition a komisař Mc
Creevy za DG Internal Market mají odkud čerpat vzory a střelivo pro svůj boj proti Multilateral Balacing Fee u
SEPA Direct Debit a Multilateral Interchange Fee u platebních karet. A proč takovou ideu nerozšířit i na další
služby, např. na daleko neprůhlednější stanovování cen za dodávky elektrické energie?
Asi nezbývá než doufat, že v budoucnu snad v Evropě nedojde k tomu, že by většina projednávání
obchodnických smluv končila u rozhodčích nebo řádných soudů a přispívala tak k jejich dalšímu zahlcování
podobnou socialistickou agendou.
cardmag | mz
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PROFIL ZEMĚ

partner rubriky

LOTYŠSKO - LITVA Z POHLEDU PLATEBNÍCH KARET
Lotyšsko | Latvia

Litva | Lithuania

Názvy těchto dvou zemí neposkytují mnoho vodítek pro jejich rozlišení. Uvědomme si proto, že pod Estonskem
leží z obou dvou států ten o trochu menší a méně lidnatější LOTYŠSKO (angl. Latvia, lotyšsky Latvija, Latvijas
Republika) s hlavním městem Riga, má 2.231.000 obyvatel na rozloze 64 589 km2.
Jižněji se nachází LITVA (angl. Lithuania, litevsky Lietuva, Lietuvos Respublika) s hlavním městem Vilnius,
3.555.000 obyv. na rozloze 65 300 km2.
LOTYŠSKO | Latvia
LOTYŠSKO (Latvia) obývají potomci jednoho ze
čtyř baltských kmenů, který vytvořil etnické jádro
lotyšského lidu (asi v 8. – 12 st.). Oblast postupně
patřila Němcům, Polákům, Švédům a nakonec
Rusům. Lotyšská republika vznikla po 1. sv. válce,
ale byla připojena k SSSR v 1940, obnovila
samostatnost v 1991. Inherentním problémem
zůstává 30% ruská minorita. V roce 1994 zemi
opustila ruská vojska, v 2004 se země stala
členem NATO a EU. Státní svátek je 18. listopadu
1918, Den nezávislosti (na Rusku). Předsedou
vlády je Valdis Dombrovskis.
LOTYŠSKO (Latvia) je rozlohou srovnatelné s Českou republikou, počet obyvatel je pětinový. Většinu země
zaujímají úrodné, níže položené pláně s kopci na východě země. Nejníže položeným místem je Baltické moře 0
m, nejvyšší horou je Galzina Kalns 312 m.n.m. Země má zásoby rašeliny, vápence, dolomitu, jantaru,
hydroelektrické energie, dřeva a orné půdy.
Přirozený přírůstek obyvatel je -0,614%, tj. úbytek 13 700 ročně. Pracovní síla čítá 1,169 milionů (52,4% obyv.,
2009), podíl obyv. ve věku 15-64 let z celkového počtu obyvatel je 70% (v ČR 71,2%). V zemědělství pracuje
12,1% (v ČR 3,6%), v průmyslu 25,8% (v ČR 40,2%) a ve službách 61,8% (v ČR 56,2%) obyvatelstva (Lotyšsko
2005, ČR 2007). Počet emigrantů z LOTYŠSKA (Latvia) ročně dosahuje 0,23%, tj. 5 130. Nezaměstnanost činila
5,5% a inflace 10,5% (2008).
Ekonomika LOTYŠSKA (Latvia) rostla o více než 10% v letech 2006-07, ale v r. 2008 došlo k recesi vlivem
neudržitelného deficitu běžného účtu a dluhů. IMF a EU pomohli udržet stabilizovanou vazbu lokální měny na euro
a snížit daňový deficit na 5%. Většina společností, bank a nemovitostí byla privatizována, při existenci státem
vlastněných velkých podniků.
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury: počet pevných telefonních linek klesá,
dosáhl 644 000 (2007), počet mobilních čísel dosáhl 2,217 mil. (2007); privatizace infrastruktury vedla ke zvýšení
konkurenceschopnosti. Počet uživatelů pevných a mobilních telefonů je zhruba 125 na 100 osob. LOTYŠSKÁ síť je
optickými kabely spojena s Estonskem, Finskem a Švédskem. Počet internetových serverů narostl na 220 082
(2008) a počet internetových uživatelů dosáhl 1,177 miliónu (2007).
Bankovní sektor pro obyvatelstvo
Koncem roku 2007 bylo v LOTYŠSKU (Latvia) držitelem
licence 21 domácích bank a 8 zahraničních bank. Trhu
dominují Hansabanka, Parex Bank a SEB Banka (SEB),
v bankovnictví obhospodařují 50% jmění, téměř 56% ATM
a 31% poboček. Největší pobočkovou síť má Latvijas
Krajbanka (LKB) s třetí největší sítí bankomatů. Celkový
počet poboček dosáhl 777 (2008), tj. 5700 obyv./pobočku
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Banka

Počet poboček

Latvijas Krajbanka (LKB)

109

Hansabanka

82

Baltic trust bank

78

Parex Bank

71

SEB Unibanka (SEB)

52
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Vydávání karet v LOTYŠSKU (Latvia)
V LOTYŠSKU (Latvia) bylo na konci roku 2006 vydáno 2,4 mil. platebních karet. Během posledních 5 let počet
karet rostl podle ukazatele CAGR o 26% (Compaund Annual GrowthRate), díky největšímu zastoupení kreditních
karet. Jde sice o nejmenší kartový trh ve střední a východní Evropě (CEE), ale čtvrtý co do počtu karet na osobu:
1,5 karty na osobu v kategorii 15-64 let. Složení typů karet ukazuje graf. Ve vydávání karet vede Hansabanka,
SEB a Parex Bank, které vydaly dvě třetiny karet. Hansabanka vydává debetní i kreditní karty a má jejich podíl na
trhu ve výši 35% a 46%. Největším vydavatelem charge karet je DnB NORD Bank, s podílem na trhu 29%
(vydává debetní i charge karty, v poměru 10:90). Výrazně dominantní kartou je VISA Electron, American Express
vstoupil na trh až v 2005 a karty Diners nejsou vydávány.

Využívání karet v LOTYŠSKU (Latvia)
Bankomaty
Bankomatová infrastruktura LOTYŠSKA (Latvia) je založena na multilaterálních a bilaterálních vztazích, takže
klienti mají přístup k většímu počtu bankomatů sdílených více bankami. Pouze PrivatBank provozuje vlastní
bankomatovou síť. Lotyšský bankomatový trh je druhý nejmenší v CEE, kdy je nasazeno 1 103 bankomatů
(2007). Na druhé straně hustota bankomatů na milion obyvatel je 488 a na 100 bankovních poboček připadá 110
bankomatů; to je nad odpovídajícími evropskými průměry 373 a 110 bankomatů. Největšími provozovateli
bankomatů jsou Hansabanka, SEB a LKB, mají dohromady více než 150 ATM. Pět největších provozovatelů ATM
má okolo 80% podíl ze všech instalovaných bankomatů. Bankomaty nabízejí jen omezenou funkčnost, vedle
dotazu na zůstatek účtu a jeho tisk je nejrozšířenější reklama na obrazovce, která je dostupná na 94%
instalovaných bankomatů.
Celkový počet výběrů hotovosti u bankomatů v LOTYŠSKU dosáhl v r. 2007 54 mil., s meziročním nárůstem o
11%. Půměrný počet měsíčních výběrů poklesl na 4 100. Objem výběrů za rok 2007 dosáhl 5,5 mld. EUR,
meziroční nárůst o 17%. Průměrná částka výběru vzrostla o 6% na 102 EUR.
Dodavatelem č. 1 se v roce 2005 stala společnost Wincor Nixdorf s tržním podílem 51%, druhá společnost NCR
má 38% a Diebold se propadla, neboť velké banky SEB a BTB od Dieboldu přešly k Wincor Nixdorf.

Počet a objem platebních transakcí v LOTYŠSKU (Latvia)
Počet plateb dosáhl 66 mil. (2006), s růstem CAGR = 43% za posledních 5 let. Nejvyšší podíl 83% měly debetní
karty, charge karty představují 13% všech platebních transakcí a kreditní platby jen 4%. Objem plateb vzrostl
mezi roky 2002 až 2006 o CAGR = 53% na 2,1 mld. EUR; to je významný nárůst, neboť platby kartami
představují nyní 14% HNP země. Průměrná částka transakce je 31 EUR (nižší než průměr v regionu 34 EUR),
objem ročních plateb však dosáhne částky 1 520 EUR za rok (třetí nejvyšší částka v regionu).
Počet a objem platebních transakcí v LOTYŠSKU (Latvia)
Počet plateb dosáhl 66 mil. (2006), s růstem CAGR = 43% za posledních 5 let. Nejvyšší podíl 83% měly debetní
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karty, charge karty představují 13% všech platebních transakcí a kreditní platby jen 4%. Objem plateb vzrostl
mezi roky 2002 až 2006 o CAGR = 53% na 2,1 mld. EUR; to je významný nárůst, neboť platby kartami
představují nyní 14% HNP země. Průměrná částka transakce je 31 EUR (nižší než průměr v regionu 34 EUR),
objem ročních plateb však dosáhne částky 1 520 EUR za rok (třetí nejvyšší částka v regionu).
LITVA | Lithuania
LITVA, resp. litevské území, bylo sjednoceno roku 1236 pod vládcem
Mindaugasem; během dalšího století Litevčané ovládli území dnešního Běloruska a
Ukrajiny. Na konci 14 st. byla Litva největším státem Evropy a v 1386 vytvořila
s Polskem personální unii, později v 1569 jednotný duální stát, který trval do 1795,
kdy byl „rozebrán“ sousedními zeměmi. Vývoj po 1. sv. válce byl obdobný jako
v LOTYŠSKU. Státní svátek je Den nezávislosti 16. února (1918, od Ruska).
Předsedou vlády je Andrius KUBILIUS.

Využívání karet v LITVĚ (Lithuania)
Bankomaty v LITVĚ (Lithuania)
Bankomaty jsou instalovány pouze bankami a neexistuje jejich jednotná sdílená síť. SEB Bank a DnB NORD
Bankas mají od roku 2003 dvoustrannou dohodu o sdílení ATM. Další dvě (zahraniční) banky, Danske Bankas
(dříve Sampo Bankas) a litevská pobočka banky Nordea Finland začaly instalovat ATM v 2006 jako součást nové
přeshraniční bankomatové sítě baltských států (dále mají 85 ATM v Estonsku a 60 v Lotyšsku).
S počtem 1 456 bankomatů je litevský bankomatový trh třetí nejmenší v regionu (1% všech instalací). Od roku
2006, kdy na trh vstoupila nová banka Sampo/Nordea, probíhá silná konkurence. I jejím vlivem se podařilo
dosáhnout počtu 408 bankomatů na milion obyvatel; na 100 poboček připadá 187 bankomatů (což je nad
průměrem regionu, který činí 139 ATM na 100 poboček).
Funkčnost bankomatů je oproti Lotyšsku bohatší, kromě dotazů na zůstatek a tisk zůstatku nebo výpisu (na všech
ATM), o tisk mini-výpisů a dobíjení mobilních telefonů. Tuto funkčnost nabízí 73%, respektive 49% ATM v zemi.
Všechny ATM mají barevné obrazovky a nabízejí na nich reklamu. Třetina bankomatů má zabudovanou kameru.
Čipovou čtečku má 97% ATM, ale jen 60% bylo aktivováno a je ve shodě s EMV standardem.
V roce 2008 byl celkový počet výběrů hotovosti 71 mil. Průměrný měsíční počet výběrů na bankomatu dosáhl
4 048. Hodnota výběrů hotovosti dosáhla 8 mld. EUR, přičemž průměrná hodnota jednoho výběru se zvýšila na
115 EUR.
Mezi dodavateli stále vede Wincor Nixdorf se 58% podílem, NCR má 31% a Diebold 11%.
Počet a objem platebních transakcí v LITVĚ (Lithuania)
Počet plateb dosáhl téměř 69 mil. (2006), s růstem CAGR = 39% v letech 2002 - 2006. Nejvyššího podílu 94%
dosáhly debetní karty, kreditní platby rostly s koeficientem CAGR o 75%.
Objem plateb dosáhl 2,1 mld. EUR – tj. pětinásobku roku 2002 (CAGR = 49%). Průměrná částka platební
transakce je 30 EUR.
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Srovnání ekonomik LOTYŠSKA (Latvia) a LITVY (Lithuania).
LOTYŠSKO

LITVA

ČR

64 589

65 300

78 866

2 231 000

3 555 000

10 212 000

35

55

130

Pracovní síla, mil.

1,169

1,601

5,37

Nezaměstnanost 2008

5,5%

4,8%

6%

Inflace, 2008

10,5%

11%

3,6%

HDP-kupní parita USD, 2008

39 mld.

63,25 mld.

266 mld.

HDP na osobu, USD

17 800

17,700

26 100

km2
Obyvatel
Obyvatel/km2

Porovnání souhrnných charakteristik odvětví karet LOTYŠSKÉHO, LITEVSKÉHO a ČESKÉHO kartového trhu podává
další tabulka.
LOTYŠSKO

LITVA

%

%

3 600 000

ČR

%

Počet bankovních karet

2 400 000

8 931 872

Počet plateb/kartu/rok

27

55

49

20,3

53

Počet výběrů hotov/kartu/

22

45

51

18,2

47

Počet plateb

66 000 000

85

69 000 000

49

181 228 776

53

Počet výběrů

54 000 000

15

71 000 000

51

162 688 149

47

20

210 374 704 629
CZK

Počet transakcí

Objem transakcí

Objem plateb

2 100 000 000 EUR

27

2
100 000 000 EU
R

Objem výběrů

5 500 000 000 EUR

73

8 000 000 000
EUR

Průměrná částka platby
Průměrná částka výběru
Počet bankomatů
Počet bankomatů/mil.obyv.

7 811 908 824
EUR
80

609 466 253 700
CZK

25

75

22 631 498 466

31 EUR
853 CZK
101 EUR
2870 CZK

30 EUR
825 CZK
102 EUR
2808 CZK

1 103

1 456

3 596

494

410

352

1 194 CZK
3 500 CZK

Ze srovnání obou zemí vyplývá, že v ekonomice, průmyslu i v bankovním sektoru si o něco lépe vede lidnatější
LITVA (Lithuania); má vyšší HDP a na bankovní pobočku připadá méně obyvatel. Z hlediska četnosti používání
jednotlivé karty během roku v LOTYŠSKU (Latvia)mírně převažuje bezhotovostní placení, zatímco v LITVĚ
(Lithuania) je používání vyrovnané. V obou zemích však silně převažují v celkovém počtu i objemu výběry nad
bezhotovostním placením (jen jedna pětina až jedna čtvrtina všech obratů).
Z posledních zpráv o uvedených zemích můžeme vybrat jednu zvlášť závažnou, která může postihnout i odvětví
karet. Zpráva (2009-06-04) týkající se LOTYŠSKA (Latvia) informuje, že se možnost státního bankrotu v Lotyšsku
výrazně přiblížila. Schopnost ufinancovat nerovnováhy se blíží nule, HDP se propadlo o osmnáct procent a země
bude muset uvažovat o devalvaci. To ovšem může vést až ke zhroucení mnohých LOTYŠSKÝCH bank (a dalším
nákladů pro stát), ale velmi poškozeny budou i švédské banky jako významný bankovní investor v zemi.
cardmag | ft research | S využitím rbr london, CIA factbook, Jan Macháček-Audit, BBC
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TECHNOLOGIE

partner rubriky

ČIPOVÉ KARTY V USA

American Express již investoval do svých
zpracovatelských EMV-systémů pro jeho britské a
jiné mezinárodní vydavatelské aktivity. Jedním z
klíčových požadavků na upscale karty je jejich
náhrada v naléhavých situacích. V současné době je
společnost GEMALTO jediným dodavatelem, který
dokáže okamžitě vydat novou EMV kartu s původními
personalizovanými údaji a designem karty původního
vydavatele. Na trzích, kde čipová karta již byla
zavedena, vydavatelé obvykle požadovaly tříměsíční
„záběhové“ období ke zvládnutí technických aspektů
nového systému pro čipové karty. Zejména musí
vydavatelé vyhodnotit a zvládnout řízení rizik ve
vztahu ke skutečnosti, kdy jsou čipové transakce
často zpracovávány off-line, a musejí rozhodnout za
jakých okolností by měla inteligence čipové karty
odmítnout transakci.

Kartové transakce v USA jsou dosud založeny
na kartách s magnetickým proužkem a jejich
realizace závisí na funkčním autorizačním
systému; je autorizována drtivá většina
transakcí a tento systém nebude v dohledné
době nahrazen něčím jiným.
Důsledkem této situace je, že Američanům jsou
odepřeny neobsluhované terminály v Evropě.
Nicméně pro niche market se koncem roku otevře
možnost nabídky čipových karet. Tyto karty budou
nabízeny klientům z vybrané skupiny s velkým
obratem (upscale clients), zejména těm, co často
cestují. Budou určeny k nákupům u obchodníků
mimo Státy, zejména v Evropě, a budou vyžadovat
natypování PINu. Bonitní klienti generují 19%
celkového obratu, i když počet jejich karet
představuje jen 3% všech karet. Tomu odpovídá asi
5 miliónů držitelů oněch 3% karet, z nichž asi 1
milión často mezinárodně cestuje za zábavou a prací.
Ti by mohli využít „chip-and-PIN“ karty v Evropě, kde
je nainstalováno 71% POS terminálů a 88%
bankomatů, které jsou již ve shodě s EMV
standardem.

Většina amerických vydavatelů bude moci nabízet
čipové karty vybraným klientům koncem roku 2010.
Dokonce i malí vydavatelé budou mít v té době
čipové karty dostupné s využitím zpracovatelů třetí
strany. Při srovnání čipové karty s kartou s
magnetickým proužkem, je výroba i personalizace
čipových karet dražší. Celkové náklady na výrobu,
personalizaci a distribuci karty s magnetickým
proužkem je okolo 1 USD. Čipové karty se nalézají
v pásmu 3,25 až 3,90 USD v závislosti na použitém
čipu, tj. pouze bezkontaktní čip nebo čip s duálním
interfacem pro kontaktní i bezkontaktní použití.

Američtí držitelé karet nemohu používat
neobsluhované terminály v Evropě, které od klientů
vyžadují použití čip-a-PIN karty k nákupu jízdenek
nebo placení parkovného. Zároveň se menší
obchodníci oprávněně strachují podvodů a odmítají
transakce využívající magnetický proužek. V důsledku
čehož američtí držitelé karet potřebují vybírat
z bankomatů vyšší objemy hotovosti, aby mohli
zaplatit za zboží a služby, které by jinak uhradili
platební kartou. Není to sice velký problém, ale
manažeři karet pro horní třídu se začali obávat ztráty
vysokého statutu, pokud by se nepřizpůsobili
čipovým kartám. Proto američtí vydavatelé začnou
nabízet v rámci přepracovaných balíčků pro top
klienty čipové karty s povinným PINem. Upscale
kartové produkty pro bonitní klienty se v blízké
budoucnosti stanou municí pro jejich vydavatele,
neboť při rozhodování o vydávání karty se
upřednostňují klienti s nižším rizikem.

cardmag | ft

PAYPAL A TECHNOLOGIE PŘEVODU
PENĚZ
Společnost PayPal byla založena v prosinci 1998,
během rozvíjejícího se zaujetí pro internet (někteří
tuto dobu pokládají za „internetové šílení“), a svůj
produkt profilovala jako internetovou peněženku.
Nabídla alternativu k placení hotovostí a šeky, jak za
platby za zboží a služby, tak za převody peněz
v rámci rodiny a přátelům. V 1999 k internetové
peněžence (web wallet) byla přidána možnost
připojení platebních (debetních i kreditních) karet;
také bylo umožněno placení mobilem prostřednictvím
aplikace pro PalmPilot, osobní digitální asistent
předcházející dnešním mobilům. Obliba PayPal
narostla po té, kdy každý nový uživatel dostával na
svůj účet deset, později pět dolarů. (Druhá strana
této
agresivní
kampaně
bylo přilákání
organizovaného zločinu a masivního zakládání účtů
na zcizené identity). Již v roce
2000 PayPal kupuje společnost
eBay,
provozovatele
s t e jn o jm e n n é h o a u kč n íh o
portálu, a dále posiluje pozici
této služby. Z PayPalu se rychle
stává téměř univerzální
prostředek platby za jakékoliv
zboží, a naprostá většina

V Kanadě, tři roky před tím než se kanadské banky
rozhodly migrovat karty s magnetickým proužkem na
čipové karty, si druhý největší vydavatel platebních
karet, banka RBC, analyzoval útratu bonitních klientů
při mezinárodní dopravě a zareagoval vydáním
čipové karty AVION s věrnostním programem
vybraným klientům. Banka RBC musela modifikovat
procesy zpracování, aby dokázala reagovat na
autorizační dotazy generované čipem. Americké
banky budou nyní podstoupit stejný proces.
Alternativou by bylo platit poplatek kartovým
společnostem Visa nebo MasterCard za službu, které
převede formát EMV autorizace do jejich
infrastruktury magnetického proužku.
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obchodníků na eBay jej preferuje jako standardní
platidlo.

mohu být převáděny pouze na PayPal účet; po jejich
přijetí je lze dále převést na běžný bankovní účet.
Převod trvá další 3-4 dny, protože je využíván
domácí clearingový systém se zprostředkujícími,
korespondenčními bankami. Tyto banky jsou také
kanálem, kterým PayPal přistupuje ke kartovým
společnostem Visa, MasterCard, Amex a Discover.
Klienti PayPalu mohou zaslat P2P převody do nebo
z celkem 190 zemí světa, ve kterých je společnost
PayPal činná, ale lze předpokládat, že většina plateb
bude mít příkazce v USA.

Platební funkce PyaPalu se staly velmi populární,
zejména kvůli platbám zúčtovaným přímo na účet
karty. V současné době, kdy po 10 letech Visa a
MasterCard testují programy ke zpracování osobních
P2P plateb, PayPal posiluje širší obecné povědomí o
své dlouhodobé službě převodu peněz, a to
snižováním ceny svých služeb. V rámci USA zrušila
2P2 poplatky za převody peněz z bankovního účtu
zákazníka nebo z jeho zůstatkového účtu u PayPal
(který může být předplacený, a neumožňující přístup
kartou, nebo debetní, umožňující přístup
prostřednictvím karty výhradně Chase MasterCard).
Převody prováděné prostřednictvím debetních nebo
kreditních karet značek Visa, MasterCard, Amex,
nebo Discover zůstanou na dosavadní úrovni (2.9%
+0,30 USD za transakci. Příkazce rozhodne, zda
poplatek zaplatí sám nebo příjemce platby.

Další možnosti převodu peněz jsou nyní v USA
v pilotních projektech. Služba P2P MasterCardu,
nazvaná MoneySend, vyžaduje, aby jak příkazce tak
příjemce měly své mobilní telefony napojeny na
předplacené účty (karty).
Služba Visa Money Transfer v USA je v současnosti je
testována zaměstnanci U.S. Bank.
Čtvrtou možností pro spotřebitele bude zaslání P2P
převodu prostřednictvím svých bank a jejich
internetového bankovnictví. Tuto službu připravuje
společnost CashEdge (která poskytuje službu 7 z 10
největších bank), a umožní tak klientům převod mezi
osobními účty v různých bankách.

Převody se provádějí na internetu nebo mobilním
telefonem. Příkazce musí pouze znát e-mailovou
adresu příjemce nebo jeho mobilní číslo. Příjemce je
o zaslání peněz informován zprávou na zadanou emailovou adresu nebo sms-kou na udané mobiní
číslo. Pokud příjemce dosud není klientem PayPalu,
musí se jím stát, protože převáděné prostředky

cardmag no 3/09

cardmag | ft

36

© září 2009

cardmag no 3/09

37

© září 2009

BEZPEČNOST

partner rubriky

BANKOMATY V OHROŽENÍ ŠPIONÁŽNÍM PROGRAMEM
Na Ukrajině a v Rusku bylo odhaleno 20 bankomatů s nainstalovaným zákeřným softwarem (malware), které se
vyznačuje vyšší úrovní zákeřnosti zločinů u bankomatů.
Odhalení provedli forenzní specialisté společnosti Trustwave (viz níže). Malware umožňuje podvodníkům vložit
přizpůsobenou kartu do bankomatu a získat zakódované PINy a obsah
magnetických stop z dat uchovávaných v bankomatu o provedených transakcích.
Podvodníky získané údaje byly později dešifrovány a zakódovány na padělané karty
a byly s nimi provedeny neoprávněné transakce. Monitorovací programy VISA a MasterCard pomohly vystopovat
společný zdroj padělaných karet - infikované bankomaty ve zmíněných zemích.
Hrozba se jeví velmi vážnou, odborníci z Trustwave zjistili, že špionážní program má potenciál k prudkému
nakažlivému šíření. Analýza prokázala možnosti pro vylepšení kódu malware a jeho schopnost pracovat na
bankomatech od různých výrobců a pod většinou verzí operačního systému Windows (Microsoft). Pod tímto
operačním systémem pracuje asi dvě třetiny všech bankomatů na světě. Verze malware nalezená na
bankomatech v Rusku musí být instalována na každém bankomatu zvlášť někým, kdo má přístup na pevný disk
bankomatu (např. zaměstnanec banky, technik servisní společnosti nebo kdo stahuje novou verzi programu po
síti). Případně kdo má neautorizovaný přístup k bankomatu. Podle společnosti Trustwave lze očekávat, že další
verze budou mít vylepšený kód a schopnost se samovolně šířit po síti jako virus nebo „červ“, a umožnit tak
podvodníkům stahování inkriminovaných dat ze vzdáleného místa.
Jakmile byl špionážní program nainstalován do aplikace pro zpracování transakcí, mohl zareagovat na vložení
speciální karty a spustit na obrazovce zobrazení nabídky nelegálních akcí; ty mohou zahrnovat možnost zápisu
zcizených čísel karet do magnetického proužku této speciální karty nebo jejich tisk v zašifrovaném tvaru na papír
prostřednictvím tiskárny pro tisk potvrzení o transakci. Multifunkční speciální karta může také vyvolat vysunutí
kazety s bankovkami u bankomatů s předním vkládáním.
Doložený programátorský pokus je nový směr útoku na držitele karet a jejich účty; dosud převládaly kriminální
pokusy zaměřené na sběr dat držitelů karet při jejich přenosu po internetu, při protahování karty čtecím zařízením
POS terminálů nebo útokem na data uchovávaná obchodníkem nebo zpracovatelem dat. Pokud se přes
organizační a programová opatření bank a asociací tento on-line způsob zcizování citlivých dat rozšíří, pak
nastanou provozovatelům bankomatů horké chvilky.
Společnost Trustwave https://www.trustwave.com se zabývá bezpečností dat a vyhodnocováním shody s
bezpečnostními procedurami v odvětví platebních karet. Zabývá se SSL certifikáty, poskytuje služby na svém
portálu TrustKeeper, a nabízí asociacemi a platebními společnostmi certifikovanou činnost pro vyhodnocení shody
s bezpečnostními pravidly Standardu bezpečnosti dat PCIDSS (jako je např. Kvalifikovaný bezpečnostní hodnotitel,
QSA, a další).
cardmag l ft
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PROFIL SPOLEČNOSTI
INGENICO
Více než 25 let společnost Ingenico dodává svým zákazníkům zařízení, které z
pohledu uživatele vykazují nejlepší možnou kombinaci užitných vlastností:
jednoduchost ovládání a vysoký výkon. Zákazníci považují Ingenico za
společnost, která dodává uživatelsky orientované, vysoce bezpečné a inovativní
platební řešení, která jednoduše řečeno "dělají svou práci".
Dnes je Ingenico podle tržního podílu hráčem číslo jedna na trhu bezpečných elektronických transakcí. S více než
15 miliony terminálů ve více než 125 zemí světa, je pro naprostou většinu zákazníků - obchodní řetězce, banky a
zprostředkovatele platebních služeb - prvním, na koho se obracejí, když si přejí zavést či zdokonalit systém
bezpečných plateb kartami.
Ingenico v číslech a faktech

Zastoupení ve 125 zemích světa
2500 zaměstnanců
15 milionů instalovaných platebních terminálů
Tržby 728 milionů Euro
Akvizice společnosti Sagem Monetel
Získání kontrolního balíku akcií ve společnosti Landi, Čína
Nové logo a vizuální identita společnosti, nové webové stránky
Nově strukturované a personálně posílené oddělení výzkumu a vývoje považované za špičku v oboru
Rozšíření nabídky produktů, řešení a služeb
Nový transakční systém
Nová zabezpečená síť umožňující bezproblémovou konektivitu IP a GPRS s centry v Sydney, Paříži

a New

Yorku
Nová řada terminálů na platformě Telium II certifikovaná PCI-PED 2.0
Bezkontaktní technologie s certifikací Mastercard a VISA
Příprava nových typů produktů typu PayPDA a WebPOS
Nové biometrické technologie a zařízení pro zdravotnické systémy používající čipové karty
Ingenico je mnohem víc než „jen“ platební terminály
V moderní historii Ingenico je klíčový rok 2008. Akvizicí společnosti Sagem Monetel se pro obě společnosti otevřel
široký svět služeb spojených s platebními systémy. Ingenico vždy bylo a je spojováno s inovacemi na trhu
platebních řešení a akvizice tento směr dále podpořila. V centru zájmu jsou samozřejmě nadále platební
terminály, ale kolem nich dnes existuje široká nabídka služeb a řešení, které reagují na konkrétní potřeby
jednotlivých segmentů zákazníků.
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Ingenico nyní nabízí komplexní soubor řešení, reagující na současné změny a výzvy trhu, které stojí před
zákazníky. Tato řešení umožňují bankám, obchodníkům a podnikatelům získat maximální přidanou hodnotu
z investice do platebních řešení, snižovat náročnost těchto řešení a vytváří konkrétní příležitosti pro další příjmy
z podnikání. Navíc, tato řešení umožňují sledovat a kontrolovat průběh elektronických transakcí od terminálu až
k acquirerovi.
Ingenico řešení skutečně vede zákazníky směrem „beyond payment“, tj. za hranice plateb. Strategie Beyond
Payment vychází z nabídky Ingenico zaměřené na:

Řešení pro platby - platební terminály, software a služby spojené s terminály
Řešení pro transakce - správa terminálů, GPRS a IP konektivita, statistický

systém pro sledování průběhu

transakcí a s tím spojené služby

K těmto službám Ingenico přidává Incendo Online, otevřené prostředí, které umožňuje Ingenico a jeho partnerům
vyvíjet nové služby s přidanou hodnotou. Svoji nabídku služeb tak Ingenico rozšiřuje o řešení pro
podnikání přináší zákazníkům řešení na míru, která reagují na nejnovější výzvy na platebním trhu
a vytvářejí loajalitu zákazníků, protože přinášejí nové zdroje podnikatelských příjmů.
Představujeme kompletní portfolio produktů a služeb Ingenico:
Ingenico přináší klientům nové služby s vysokou přidanou hodnotou
pro jejich podnikání společně s inovativními produkty, které zajišťují
rychlé, efektivní a bezpečné platby.
Terminály společnosti Ingenico se stávají multifunkčními zařízeními,
které v sobě již teď zahrnují nové služby s přidanou hodnotou. Tyto
služby jsou pro zákazníky Ingenico zdrojem nových příjmů a
vytvářejí další příležitosti pro posílení loajality koncových zákazníků.
Inteligentní multifunkční terminály Ingenico jsou doslova nacpané
novými aplikacemi, jako jsou např. věrnostní programy, dobíjení
mobilních telefonů - top up, jsou vybaveny moderním způsobem
řízení platebních transakcí, možnostmi rozšiřování o další služby a mají vestavěné nejnovější technologie jako je
NFC (Near Field Communication), biometrické snímače a veškerá v současnosti používaná komunikační rozhraní.
Řešení Ingenico vždy reagují na specifické požadavky jednotlivých segmentů zákazníků - ať se jedná o bankovní
instituce, obchodní řetězce i jednotlivé maloobchodní prodejny, služby, benzinové stanice, obchodování
prostřednictvím mobilních telefonů či státní správu. Řešení je navrženo vždy podle konkrétních priorit každého
individuálního zákazníka - každý zákazník dostává nejvhodnější řešení.
Nám v Ingenico je jasné, že svět bezhotovostních plateb se bude dále vyvíjet. Stejně jako finanční instituce, i my
budeme dále tento vývoj podporovat. Jsme si též vědomi, že platba je jen začátek této cesty. Kterou cestou další
vývoj půjde a kde skončí, jaké nové služby budeme nabízet - tady jsme limitováni jen vlastní představivostí. Svět
platebních řešení i svět Vašeho podnikání je plný příležitostí a výzev. Pojďte s Ingenico „beyond payment“ - za
hranice platebních řešení.
Pro více informací navštivte naše webové stránky www.ingenico.com a www.ingenico.cz.
Ingenico CZ s.r.o. | Myslíkova 25 | 110 00 Praha 1 | t: 221 406 616 | www.ingenico.cz
cardmag | rk | jk | ingenico
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ZE SPOLEČNOSTI
Při příležitosti založení pobočky v České republice uspořádala společnost
Ingenico pro zákazníky a partnery slavnostní večeři.
Atmosféra dvora Ludvíka XIV. nás přenesla nejen do
dob dávno minulých a připomenula dědictví Krále
Slunce, ať se jednalo o historii, kulturu a delikatesní
francouzskou kuchyni, ale také jeho poselství - být
vždy o krok napřed a určovat směr. Nahlédněte
společně s námi do Opatské jídelny Břevnovského
kláštera v Praze.
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POŽADAVKY STANDARDU BEZPEČNOSTI
DAT PCIDSS Z HLEDISKA OBCHODNÍKŮ

ZALOŽENA

Nové

Společnosti Ingenico, VeriFone a Hypercom,
které dohromady představují více než 75%
světového trhu POS terminálů, se spojily do
neziskového sdružení „Secure POS Vendor
Aliance - SPVA“.

požadavky

na
vyšší
bezpečnost
systémových komponent
celého řetězce zpracování
citlivých dat držitelů karet,
definovaných v novém Standardu bezpečnosti
dat PCIDSS (Payment Card Industry Data
Security Standards), nedělají starosti jen
bankám, ale také obchodníkům.

Obchodník zpracovává
> 6 miliónů transakcí/rok

Úroveň 2

1 - 6 miliónů transakcí/rok

POS

Smyslem sdružení je sjednocení souboru specifikací a
standardů pro bezpečné kartové transakce na
platebních terminálech,
zejména na základě standardů
EMV a PCIDSS, a zajišťování
hodnocení
produktů
jednotlivých výrobců z hlediska těchto standardů. Pro
produkty, které vyhoví zkouškám, hodlá SPVA
vydávat odpovídající certifikáty. Příslušné zkoušky
podle vyvinutých specifikací bude SPVA zadávat
nezávislým firmám. Předpokládá se zájem kolem
padesáti výrobců POS terminálů o takové certifikáty.

Zejména ohledně požadavků na certifikaci shody
novými PCIDSS požadavky, kterou asociace vyžadují
každoročně. Z hlediska kartových asociací jsou
obchodníci jsou rozdělení do dvou úrovní.

Úroveň 1

ALIANCE DODAVATELŮ

TERMINÁLŮ

Do úrovně 2 spadá na celém světě cca 2 000
obchodníků. V souhrnu, obchodníci v úrovni 1 a 2
zpracovávají mezi 75 a 85% všech platebních
transakcí v MasterCard a VISA systémech.

SPVA hodlá rovněž sloužit jako mluvčí společných
zájmů názorů obchodníků a acquirerů ve věcech
zabezpečení platebních transakcí a zajišťování
kompliance s předpisy PCI a EMV.

MasterCard bude požadovat, aby obchodníci úrovně
2 si nechali do 31. 12 2010 ověřit svou shodu
s Požadavky PCIDSS některým z 191 auditorů
certifikovaných Radou pro bezpečnostní standardy
odvětví platebních karet (PCI Security Standards
Council). Stejný požadavek již platí pro obchodníky
úrovně 1. Najmutí agentury přijde na 50 000 USD.

Stanovy SPVA rozlišují dva druhy členství - General
membership - (členský poplatek USD 30 000,- ročně)
pro výrobce zabezpečených POS systémů, a
Associate membership (roční poplatek USD 5 000,-)
pro uživatele - obchodníky, acquirery, banky,
dodavatele SW a další. Členové se mohou účastnit
činnosti odborných pracovních skupin, které SPVA
organizuje k jednotlivým oblastem standardizačních
aktivit ve spolupráci se světovými standardizačními
orgány (např. ANSI X9 ke standardu pro enkryptaci
přenosu dat držitele karty).

VISA nebude požadovat na obchodnících úrovně 2,
aby si audit nechali zpracovat nezávislými auditory,
ale spokojí se s výsledky auditu pro MasterCard na
místo samostatného zpracování Dotazníku vlastního
hodnocení (Self-Assessment Questionnaire). Tento
Dotazník VISA vyžaduje od obchodníků úrovně 2
k prokázání jejich shody s bezpečnostními požadavky
PCI. Obchodníci VISA z úrovně 1 musí provádět
místní audit, ale mohou k němu využít vlastní
bezpečnostní pracovníky. Podle dosavadní praxe tuto
možnost využívá 25% obchodníků, zbytek využívá
třetích stran.

Ukazuje se, že potřebu standardizace interface
terminál - acquirer nepociťuje
jen evropská
bankovní kartová komunita - viz standardizační
aktivity podle SEPA Cards Framework ve WG Cards
EPC ale i nezávislí světoví výrobci terminálů. Lze jen
doufat že obě tyto aktivity nedojdou nezávisle
k doporučením dvou různých soustav standardů.
cardmag | mz l www.spva.org

Podle dosud dostupných údajů o porušení
bezpečnosti dat se zdá, že datová centra
obchodníků, která byla prověřována externími
auditory jsou stejně zranitelná jako ta, která
provádějí vlastní hodnocení (self-assessment). Rozdíl
je jediný, inspektoři třetích stran více tlačí na
společnosti, aby odstranily závady rychleji, než pokud
probíhá ohodnocení vlastními silami. Dále obě
kartové společnosti MasterCard a VISA požadují na
obchodnících úrovně 1 a 2, aby prováděli čtvrtletní
prověrku zranitelnosti třetí stranou; tyto prověrky se
provádějí on-line po internetu ze vzdáleného místa
ke zjištění problémů ve shodě s PCI.

PCIDSS NA ČESKÉM TRHU
Praha, září 2009 - SBK od začátku letošního
roku vyvíjí koordinované aktivity směřující
k implementaci mezinárodních bezpečnostních
standardů PCIDSS na český
trh. Pro účely koordinace
činnosti byla v rámci SBK
vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců
acquierských bank v ČR. Skupina připravuje
komplexní materiály pro implementaci
standardů v ČR. Během letních měsíců byly
vytvořeny
oficiální
webové
stránky
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k problematice PCIDSS a zároveň byly konsolidovány texty, které se stanou základem pro výklad při uplatnění
standardů na českém trhu. V průběhu září 2009 budou představeny výsledky širší činnosti pracovní skupiny SBK PCIDSS a oficiální webové stránky www.pcisecuritystandards.cz. Dodavatelem a správou
webových stránek byla pověřena společnost Globit CZ.
Zároveň bude celý projekt
implementace standardů PCIDSS představen bankám, odborným partnerům a médiím na
tiskové konferenci, kterou organizačně zajistí SBK.
cardmag | rk

cardmag no 3/09

43

© září 2009

MARKETING
DOČASNÉ

partner rubriky

a stejným dopravním prostředkem. Limity pojistného
plnění jsou společné pro držitele karty i jeho
spolucestující, a to ve všech případech kromě
pojištění úrazu, kde je na uvedenou částku pojištěna
každá osoba samostatně. Pojištění je platné jak na
soukromé, tak na služební cesty a zahrnuje i
pojištění zimních sportů. Rizikové sporty se
nepojišťují.

OMEZENÍ VÝBĚRU HOTOVOSTI

Z BANKOMATŮ KARTAMI

DINERS CLUB

Diners Club International uzavřel mezinárodní
smlouvu o akceptaci karet Diners Club se
společností PULSE.
V souvislosti s přechodem na nový systém zpracování
transakcí byla z technických
důvodů dočasně omezena
možnost výběru hotovosti
k a r ta m i D in e r s C lu b z
bankomatů Komerční banky. Až
do konce srpna je možno
celosvětově vybírat hotovost ze všech bankomatů s
logem Cirrus. Od 1. září 2009 budou již bankomaty
přepojeny na nový systém a hotovost bude možno
vybrat pouze z bankomatů s logem Diners Club
International nebo PULSE. Bankomatů GE
MoneyBank, Raiffeisenbank a ČSOB se změna netýká
a je možno v nich vybírat hotovost bez přerušení.

Částka maximálního plnění bude nižší než u
dosavadního pojištění. Vyšší pojistné krytí nabízí
volitelné pojistné programy Silver, Gold a Platinum,
které lze objednat vyplněním příslušného formuláře.
Toto volitelné pojištění bude zpoplatněno a částka za
pojištění bude držiteli automaticky strhávána každý
měsíc.
Nové pojištění bude automaticky platné u všech
karet Diners Club vydaných od 1. listopadu 2009.
Stávající držitelé karet Diners Club budou mít na
výběr, zda chtějí do skončení platnosti své karty
zůstat u dosavadního pojistného programu, či zda jej
chtějí změnit na program nový.

Nový vyhledávač bankomatů
Diners Club International představil 1. července nový
celosvětový on-line vyhledávač bankomatů. Díky
němu mají držitelé karet Diners Club možnost zjistit,
kde přesně si mohou svou kartou vybrat hotovost a
kde se nejbližší bankomat nachází.

Veškeré informace o nových podmínkách pojištění
včetně přehledu pojistného plnění budou k dispozici
na stránkách www.dinersclub.cz v sekci
Ke stažení - Pojištění.

Vyhledávač je přístupný na adrese
http://www.dinersclubcash.com/locator/
a mohou jej samozřejmě využít držitelé jakýchkoliv
platebních karet.
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KAŽDODENNÍCH POTŘEB PREFERUJÍ

DINERS CLUB RUŠÍ AKTIVACI

DEBETNÍ KARTY

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

Počet transakcí provedených platebními
kartami Visa vzrostl v Evropě ve 2. čtvrtletí
roku 2009 o 14%.

Držitelé karet Diners Club se dočkají dalšího
zkvalitnění služeb spojených s cestovním
pojištěním.
Počínaje
listopadem letošního roku
dojde
ke
změnám
především v povinnosti
aktivovat
si
cestovní
pojištění, ve výši pojistného
plnění a v nabídce doplňkových pojištění a
zcela nově budou držitelům nabízeny tři
volitelné pojistné programy.

Praha, 4. srpna 2009 - Asociace
Visa Europe, provozující přední
evropský platební systém,
zaznamenala v Evropě ve druhém čtvrtletí roku 2009
v porovnání se stejným obdobím v roce 2008
14procentní růst v množství transakcí provedených
prostřednictvím Visa platebních karet. Stále
preferovanější jsou platby debetními kartami, u nichž
byl zaznamenán nárůst v provedených transakcích o
celých 19 procent.

Dosud bylo potřeba cestovní pojištění, které je ke
všem kartám Diners Club poskytováno zcela zdarma,
před každou zahraniční cestou aktivovat nebo si
sjednat doplňkové pojištění, které povinnou aktivaci
nahradilo. To se však již brzy změní. Od listopadu
2009 bude cestovní pojištění automaticky platné při
překročení státní hranice ČR, a to vždy na jednu
cestu v maximální délce 90 dní.

„Z našich nových výsledků je zřetelné, že
spotřebitelé při svých platbách místo hotovosti
stále častěji používají debetní karty, a to
zejména při nákupu zboží každodenní potřeby
a financování aktivit pro volný čas,“ uvádí Dr.
Steve Perry, obchodní ředitel asociace Visa Europe.
Asociace Visa Europe zaznamenala od 1. dubna do
30. června celkem 1,75 miliard transakcí, z nichž
1,33 miliard bylo provedeno prostřednictvím
debetních karet. Přitom ve stejném čtvrtletí roku

Cestovní pojištění i nadále bude zahrnovat komplexní
pojistku pro držitele karty a až tři spolucestující
osoby, které cestují na stejné místo, ve stejnou dobu
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2008 dosáhla asociace celkově 1,53 miliard transakcí,
1,11 miliard za využití debetních karet.

vyplatí počkat a některé zboží nakoupit až
v zahraničí. Platební kartou je dnes možné
platit téměř kdekoliv, takže si lidé i bez
potřebné hotovosti mohou jednoduše dokoupit
vše, co potřebují, až ve své destinaci.
Navíc nemusí řešit, kolik peněz si musí nad
rámec
plánovaných
výdajů
směnit,“
poznamenává Miloslav Kozler, regionální manažer a
zástupce společnosti Visa Europe v pro Českou
republiku.

Nejvyšší procentuální navýšení zaznamenala asociace
Visa Europe v počtu transakcí uskutečněných
v restauracích, kde jejich počet vzrostl o 20 procent,
u debetních karet pak o 28 procent. Počet transakcí
provedených v barech zaznamenal celkový nárůst 16
procent a 24procentní růst u plateb debetními
kartami. V supermarketech a ostatních obchodech
s potravinami se zvýšil celkový počet transakcí
provedený platebními kartami o 18 procent.
V případě debetních karet se jednalo o nárůst o
21%.

Průzkum porovnával ceny 16 oblíbených položek,
které si obvykle bereme s sebou na dovolenou.
Zaměřil se přitom na 17 tradičních prázdninových
destinací z celého světa. Z průzkumu vyšly nejlépe
Spojené státy americké, kde celkový součet všech 16
položek činil 468 liber. Česká republika se v celkovém
žebříčku umístila na 12. místě. Tedy i Čechům se
vyplatí nakoupit některé potřeby až v cílové
destinaci.

Ecommerce (elektronické obchodování) i nadále
výrazně rostlo a 27procentní navýšení jasně ukazuje,
že online obchodníci mají na trhu v porovnání
s ostatními významný podíl. Nárůst útrat
provedených prostřednictvím debetních karet
v druhém čtvrtletí tohoto roku odpovídal 34 %.

A jaké jsou největší zajímavosti, které by českým
turistům neměly uniknout? Pokud se chystáte na
prosluněné pláže a rádi byste si pořídili nové plavky
Speedo, zaručeně se vám vyplatí koupit je
v zahraničí. V Čechách je totiž koupíte ze všech 17
zemí nejdráž (22,33 liber). Nejlevnější plavky Speedo
seženete v Německu, a to za pouhých 10,25 liber. Za
výrazně levnější cenu je pořídíte i v dalších
oblíbených prázdninových destinacích, jako jsou
Řecko či Itálie. Čechům se v zahraničí rovněž vyplatí
nakoupit elektronické vybavení. Například univerzální
adaptér seženeme levněji ve všech 16 zemích.
Nejvýhodněji jej pořídíme v Indii, Irsku, Francii či
Itálii.
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NAKUPOVAT

V ZAHRANIČÍ SE VYPLATÍ I

ČESKÝM TURISTŮM
Čeští turisté by si letos měli pořádně
rozmyslet, co si do svých dovolenkových
zavazadel přibalí. Nedávno uskutečněný
průzkum asociace Visa Europe provedený ve
Velké Británii odhalil, že některé potřeby
nezbytné na prázdninové cesty jsou i pro
Čechy v zahraničí výrazně levnější.
Praha, srpen 2009 - „Tzv. suitcase index nám
přinesl velmi zajímavý pohled na to, jak se
mohou ceny základních potřeb, které s sebou
vozíme na dovolenou, v různých zemích lišit.
Průzkum naznačil, že i českým turistům se

Pokud se Češi rozhodnou cestovat do Indie, vůbec se
nemusí bát toho, že by si s sebou nevzali některé ze
základních potřeb. Stačí si akorát nezapomenout
platební kartu a nákupy už mohou na místě svěřit
pouze jí. Zubní kartáček Oral B zde seženou za
pouhých 70p, zubní pastu Colgate pak za 18p. Velmi
výhodně zde také pořídíte sluneční krém Piz Buin
(jen za 1,40 liber). Ten se Čechům vyplatí koupit i
v dalších destinacích - Řecku, Španělsku či Německu.
Mnozí rádi utrácejí za suvenýry a dárky pro své
blízké. Na zpáteční cestu proto mnohdy potřebují
jedno zavazadlo navíc. Nejlevněji je seženou
v Bulharsku, kde kufr Samsonite stojí 42 liber, tedy
téměř poloviční cenu, za kterou stejný výrobek
koupíte v České republice (128 liber). A to i přesto,
že Bulharsko podle průzkumu vyšlo jako druhá
nejdražší země s celkovou cenou 780 liber za všech
16 výrobků.
Největší důraz na obsah svých zavazadel by měli
klást turisti, kteří vyrážejí na dovolenou do
prosluněného Karibiku. Právě ti by měli doufat, že se
jejich zavazadlo nikde neztratí, a mít v něm zároveň
vše potřebné. V Karibiku vás totiž podle provedeného
průzkumu přijde pořízení potřeb, na které jste při
balení zapomněli, nejdráž. Nahradit všech 16
vybraných předmětů by vás celkově přišlo na 1 120
liber, což je více než dvojnásobek toho, co byste za
totéž zaplatili například ve Spojených státech či
Británii.
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Visa Europe Suitcase Index
Výrobek

Nejdražší

Nejlevnější

Cena v ČR

Fotoaparát – Kodak C1013

Karibik £ 412

Česká republika £ 63

£ 63

Flip Flop – Havaianas

Bulharsko £ 24

Austrálie £ 9.88

£ 15.65

Adidas Deodorant

Bulharsko £ 4.57

Velká Británie £ 1.31

£ 2.81

Zubní pasta Colgate

Bulharsko £ 2.15

Indie £ 0.18

£ 1.28

Cestovní průvodce – Lonely Planet (Evropa)

Itálie £ 28.20

Česká republika £ 11.50

£ 11.50

iPod – 8GB Nano

Karibik £ 423.77

USA £ 87.88

£ 138.64

Univerzální adaptér

Česká republika £ 27.94

Indie £ 2.36

£ 27.94

Plážová osuška

Bulharsko £ 25.64

Česká republika £ 4.47

£ 4.47

Zubní kartáček Oral-B Advantage Plus

Bulharsko £ 3.80

Indie £ 0.70

£ 1.79

Standardní cestovní pas (dospělý)

Austrálie £ 163

Velká Británie £ 72

£ 123

Plavky značky Speedo

Česká republika £ 22.33

Německo £ 10.25

£ 22.33

Kufřík značky Samsonite

Portugalsko £ 139.92

Bulharsko £ 41.79

£ 128.51

Sluneční krém Piz Buin One Day Long Sun Lotion
SPF 30 (100ml)

Francie £ 20.13

Indie £ 1.40

£ 19.49

Sluneční brýle značky Ray Ban RB3214 Aviators

Bulharsko £ 265

USA £ 55

£ 106.38

Kniha Andělé a démoni
(Paperback)

Austrálie £ 10.89

Indie £ 2.93

£ 7.54

Repelent proti komárům – Jungle Formula (125ml
body spray)

Řecko £ 11.45

Česká republika £ 1.56

£ 1.56

Agentura Opinion Matters provedla průzkum na zadání
společnosti Visa Europe na nezávislých místech v období od
1. do 8. června 2009. Jako nástroj využila tzv. mystery
shopping. Jednotlivé kurzy měn byly převedeny 15. června
2009 pomocí webových stránek www.XE.com.
cardmag l rk l mmd
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ROZHOVOR
EEMEA

SE

SYLVAIN VIVIER,

MARKETINGOVÝM ŘEDITELEM

INGENICO

PRO REGION

Marketingového ředitele společnosti Ingenico pro region EEMEAA, Sylvain
Viviera, jsme se ptali na budoucnost světa bankovních karet a platebních
řešení a jak je na tyto výzvy připravena společnost Ingenico.
Jeanne Bočková Kašpaříková, Strategic Business Solutions: Sylvain, co je
v současné době hlavním produktem nebo řešením společnosti Ingenico?
Co tvoří jádro Vašeho podnikání?
Sylvain Vivier: Klíčovým produktem společnosti Ingenico jsou samozřejmě platební terminály. Stále se
zaměřujeme na inovativní a bezpečné produkty, které reagují na
požadavky konkrétních trhů, na kterých podnikáme. A to celosvětově.
Ingenico dnes například nabízí nejširší řadu platebních terminálů s
biometrickými prvky a samoobslužné bezkontaktní EFT POS, které jsou
vybaveny 450 Mips procesorem, dotykovou obrazovkou či obrazovkou s
barevným rozlišením, integrovanou bezkontaktní čtečkou a certifikací
PciPed 2.0 podle posledních standardů.
Kromě inovací v technickém řešení našich produktů se však Ingenico
specializuje na řešení pro konkrétní segmenty trhu jako jsou obchodní
řetězce, male prodejny či čerpací stanice a nabízí jim efektivně fungující
centralizované platební systémy. Tím, že reagujeme na konkrétní potřeby
jednotlivých segmentů trhu, řešíme konkrétní potřeby tohoto segmentu
jako je snížení provozních nákladů nebo zvýšení příjmů např. zkrácením
doby průběhu transakce. Další službou, kterou zákazníkům nabízíme, je
outsourcing. Centralizovaný elektronický platební systém je nyní
standardním řešením v Evropě a rychle se rozšiřuje i mimo Evropu.
Vidíme však neustále rostoucí potřebu a poptávku po podnikatelských
řešeních, která zvyšují efektivitu podnikání, optimalizují provozní řešení a
nabízejí přidanou hodnotu. Ingenico na tyto trendy reaguje, přichází s novými službami a přizpůsobuje technická
zařízení novým požadavkům zákazníků.
JBK: Fúze Ingenico a Sagem Monetel v loňském roce znamenala zásadní změnu i v marketingové
komunikaci. Nedá se přehlédnout nový slogan společnosti Beyond Payment. Co konkrétně Beyond
Payment z pohledu zákazníka znamená?
Sylvain Vivier: Elektronické platby jsou základní a standardní službou pro zjednodušení a zrychlení procesu
nákupu. Banky ale mají řadu dalších požadavků, pokud chtějí například rozšířit svoji nabídku služeb. Chtějí
zredukovat celkovou náročnost řešení tím, že pro část procesů zvolí outsourcing, ale zároveň tak zvýší bezpečnost
a kontrolu. Ingenico jako reakci na tyto potřeby přichází ze zcela novou službou: řešením pro transakce, a nabízí
konektivitu, správu terminálu a software, řízení transakcí a další služby s přidanou hodnotou a reporting. Všechny
tyto služby prochází transakčním centrem Ingenico, které je propojeno s naší bezpečnou sítí v PCIDSS prostředí.
Kromě řešení pro naše „tradiční“ segmenty jsme vytvořili nová řešení např. pro národní systémy zdravotní péče,
poštovní služby, mikro finanční služby pro občany nevyužívající bankovní služby, předplacené služby nebo řešení
pro podnikání v oblasti sázek a loterií.
JBK: Jak hodnotíte český trh z pohledu platebních systémů a kde vidíte příležitosti pro Ingenico?
Sylvain Vivier: Český platební trh je srovnatelný s nejvyspělejšími evropskými zeměmi: počet obchodníků
přijímajících platebních karty a vybavených terminály nebo čtečkami je velmi vysoký a migrace na EMV je
prakticky ukončena. Očekáváme tedy rostoucí zájem o centralizovaná platební řešení a systémy zejména ze
strany velkých mezinárodních řetězců. Pro úhradu menších částek vidíme příležitost v rozšíření bezkontaktních
terminálů. A v neposlední řadě firmy hledají způsoby optimalizace svých procesů a posílení pozice na trhu. Řešení
pro podnikání, se kterým Ingenico přichází, reaguje na tato očekávání a zároveň umožňuje firmám diferencovat
se na trhu a vytváří možnosti nových příjmů z podnikání.
JBK: Můžete uvést konkrétní příklady, kdy Ingenico pomohlo zákazníkům tyto nové zdroje příjmů
najít?
Sylvain Vivier: Ingenico nabízí tyto nové služby bankám, velkým obchodním řetězcům, středním i menším
obchodním firmám.
Spolupracovali jsme s významnou francouzskou bankou na řešení pro přímé transakce ze Španělska, přičemž
jejím klientem byli mezinárodní společnosti, které poskytovaly služby po celém světě. Tato banka získala našim
řešením nezanedbatelný příjem ze zahraničních transakcí a upevnila také obchodní vztahy se svými zákazníky.
Pro velké obchodní řetězce Ingenico nabízí kompletní outsourcing platebních systémů, konektivitu a
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reporting. Významná společnost podnikající celosvětově v oblasti fast food nám dala skutečně velkou důvěru a
Ingenico je jejím outsourcingovým partnerem pro podnikání v Evropě a Pacifiku: outsourcingové řešení zahrnuje
platební terminály s možností integrované bezkontaktní čtečky, centralizovaný platební systém, hosting,
konektivitu Ip nebo GPR, reporting, který plně odpovídá nejvyšším bezpečnostním standardům a PCIDSS. Došlo
k výraznému zkrácení průběhu transakce v čase, v každé provozovně tak lze za hodinu obsloužit více zákazníků a
zároveň se snížily provozní náklady.
JBK: Kde je role Ingenico v blízké i vzdálenější budoucnosti světa platebních systémů a
bezhotovostních plateb?
Sylvain Vivier: Trh a požadavky zákazníků se skutečně vyvíjí a mění velmi rychle a odtud plyne vlastně i
základní požadavek na nás, abychom šli „beyond payment“, tedy dál než jsou platební systémy, řešení a
transakce. Nadále zůstává klíčovým požadavkem bezpečnost, výkonnost a dodržení světových standardů. Na
stejné úrovni však stojní schopnost nabídnout zákazníkovi zjednodušené, ale
kompletní platební řešení, které předvídá a reaguje na komplexní
požadavky a obstojí v dnešním síťově propojeném světě.
Ingenico nyní přidává do své nabídky služeb zcela novou dimenzi a je
společností, která má pro všechny typy zákazníků, tedy od obchodníka až
k acquirerovi, komplexní nabídku a přináší jim flexibilitu a nástroje pro řízení
celého životního cyklu platební transakce.
Ambicí Ingenico je stát se ve svém oboru nezpochybnitelným celosvětovým lídrem a překročit standardy našeho
oboru co se týče bezpečnosti elektronických transakcí. Z tohoto důvodu v roce 2009 se Ingenico rozhodlo podílet
se na vytvoření SPVA tak, aby se otázky bezpečnosti dostaly do popředí zájmu, začaly se využívat nejlepší
zkušenosti a zjednodušila se provázanost mezi standardy, které se týkají jednotlivých částí nebo účastníků
v celém oboru či prostředí elektronických plateb.
Děkuji Vám za rozhovor …
exkluzivně pro cardmag připravila jeanne bočková kašpaříková, spolupracovnice redakce
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EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU

partner rubriky

TECHNOLOGIE, VÝZKUM A VÝVOJ
Výzkumné a vývojové centrum Ingenico Valence oznamuje: Příprava na technologickou platformu
Telium dokončena
Výzkum a vývoj, nejstřeženější tajemství všech firem. Dveře do R&D společnosti Ingenico nám pootevřel Vincent
Fillaud, Product Managera R&D Ingenico Valence.
Jeanne Bočková Kašpaříková, Strategic Business Solutions: Vincente, inovace a R&D jsou jasnou
prioritou v dlouhodobé strategii Ingenico. Čím je R&D v Ingenico specifický?
Vincent Fillaud: Ingenico investuje do výzkumu a vývoje významné
částky, například pro letošní rok bylo na tuto oblast vyčleněno 8,5%
z tržeb loňského roku. Přibližně 28% zaměstnanců naší společnosti
pracuje ve výzkumu a vývoji. To nejsou zanedbatelná čísla a odpovídají
naší pozici technologického lídra. Já považuji za jednoznačnou přednost
organizaci R&D v naší společnosti. Na budoucích vizích světa platebních
systémů pracují naši kolegové ve specializovaném inovačním
týmu.V Ingenico je R&D samozřejmě na úrovni centrály, ale podstatně
větší R&D týmy máme v regionech a také na jednotlivých pobočkách. Ve
Valence se zaměřujeme na výzkum a vývoj standardní technologické
platformy, technologie, produktů, software, bezpečnostních prvků,
testování. Dá se říct, že připravujeme terminál od jeho prvního designu
přes plnou funkčnost až k jeho uvedení do provozu. V Paříži máme tým,
který se zabývá vývojem IT služeb. Naše regionální týmy mají mnohem
blíž k zákazníkovi a vývoj se odehrává na úrovni konkrétních lokálních
řešení.
JBK: Jak se do výzkumu a vývoje ve Vaší společnosti promítá
zákazník,
jeho
potřeby
a
to
současné
i
budoucí?
Vincent Fillaud: Za skutečně silnou stránku naší společnosti považuji naše specializované R&D v jednotlivých
regionech. I když působíme na světovém trhu, z hlediska interní organizace máme svět rozdělen do šesti regionů.
Každý region má vlastní vývojový tým. Regiony tedy nejsou pouze obchodně orientované, ale mají technické
specialisty, kteří vyvíjejí řešení pro daný region a pro konkrétní zákazníky. Platební řešení nejsou celosvětově
univerzální, každý region a každá země má svá specifika, potřeby zákazníků se liší. Tak jak jsou potřeby lokální,
musí být konečné řešení také lokální. Pokud chceme zákazníkům nabídnout řešení a služby na míru, jedinou
cestou je mít vývojové pracovníky v regionech a v jednotlivých zemích. Samozřejmě využíváme nejlepší
zkušenosti a přenášíme je do ostatních regionů. Jsme světovou společností, ve Francii máme asi jen 500
zaměstnanců, všichni ostatní jsou v regionech, blízko k zákazníkovi.
JBK: Vaše odpověď je velmi logická a zdá se jako nejlepší možné řešení. Jak však dokážete
předvídat a reagovat na potřeby zcela odlišných segmentů zákazníků?
Vincent Fillaud: Máme v hledáčku vše spojené s bezhotovostními platbami. To
není samozřejmě záležitost jen výzkumu a vývoje, naši kolegové z marketingu a
inovačního centra analyzují řadu informací a vytvářejí scénáře budoucích potřeb.
Máme také výborný systém sdílení informací a to celosvětově, pracujeme
v projektových týmech… Využíváme všechny cesty, jak o našich zákaznících získat
co nejvíce informací, informací o jejich podnikání, protože jen tak můžeme vytvořit
scénáře, jak přizpůsobit naše terminály jejich podnikání a jaké služby by danému
segmentu přinesly nejvyšší užitnou hodnotu. Zveme zákazníky také k nám do
Valence, pořádáme setkání se zákazníky ze stejného oboru, hovoříme o jejich
podnikání a hledáme nové cesty řešení.
Prezentujeme se nejen na tradičních výstavách a konferencích spojených s bezhotovostními platbami, účastníme
se specializovaných výstav a veletrhů, na kterých se prezentují naši zákazníci. Teď právě se chystáme na Post
Expo, specializovaný veletrh všech firem v oblasti poštovních služeb, který se koná v září letošního roku.
Samozřejmě budeme prezentovat naše produkty a řešení, budeme ale také aktivně naslouchat potřebám našich
zákazníků. Segment pošt a poštovních služeb nás velmi zajímá.
JBK: Jak si Vincente představujete budoucnost platebních systémů a bezhotovostních plateb?
Vincent Fillaud: Pokusím se popsat celosvětové trendy v oblasti bezhotovostních plateb tak, jak je vnímáme u
koncových zákazníků, uživatelů, mně nebo Vás. Každý z nás se při nákupu rozhoduje zcela individuálně, podle
svých současných potřeb a nechce „standardní řešení“, chce si koupit přesně to, co potřebuje. Chceme tedy
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individuální nabídku. Nakupujeme také prostřednictvím internetu nebo jiných sítí a chceme mít možnost skutečně
si vybrat, vytvořit si naši vlastní nabídku. Nepotřebuji standardní balíček televizních programů, chci jen ty
programy, které sleduji. Navíc je ale chci sledovat v době, která se hodí právě mně, ne ve 20.00, kdy daný
program podle televizního programu běží. Individuální nabídka, individuální služba, možnost ovlivnit tuto nabídku,
vytvořit si vlastní balíček, to je jednoznačný trend.
Jsme netrpěliví, nechceme čekat, chceme vše hned. Možná jsme také pohodlní nebo nechceme ztrácet čas.
Objednávka přes web, dodávka až do domu v době, kterou si já vyberu. To je další trend.
Budoucnost je ve službách s přidanou hodnotou pro koncového zákazníka - dodávka do domu, pojištění, záruky,
možnost výběru, schopnost dělat individuální nabídky. Zákazník chce být rozmazlován a je ochoten za to zaplatit
vyšší cenu. V Ingenico jsme tyto trendy pochopily a naše odpověď je: mobilita, přenositelnost, pohyb, chceme
dát našim zákazníkům šanci být s platebními terminály, platebními řešeními a službami co nejvíce mobilní a
pružní. Aby mohli reagovat na požadavky svých zákazníků, aby je mohli hýčkat. Věříme, že to je způsob, jak
zvýšit loajalitu zákazníků a otevřít nové zdroje příjmů z podnikání, z nově nabízených služeb. V praxi to znamená:
terminály se musí dostat k zákazníkům, musí být zajištěna konektivita v kteroukoliv dobu a jakémkoliv místě,
softwarové řešení musí umožňovat vytvářet nové služby a reagovat na požadavky zákazníků skutečně rychle.
Pracujeme v otevřeném prostředí a se širokou sítí vývojářských firem tak, aby zákazník měl možnost si vybrat, se
kterou firmou v konkrétním okamžiku bude na vývoji nové služby spolupracovat.
Děkuji Vám za rozhovor…
exkluzivně pro cardmag připravila jeane bočková kašpaříková, spolupracovnice redakce

CARDOPEN PO TŘINÁCTÉ

CARDFORUM VE ŠPINDLU

Praha, září 2009 - Počátkem září se uskutečnil
13.ročník
tradičního
sportovního dne cardopen
2009. Akce se zúčastnilo
více než 200 sportovců z 12 společností kartového
odvětví v ČR. Soutěžilo se v beach volejbale, fotbale,
human socceru, squashi, stolním tenise a volejbalu.
Gratulujeme nejúspěšnějším týmům a v příštím roce
nashledanou v rozšířeném programu o netradiční
triatlonový závod v Chlumu u Třeboně. Soutěžit se
bude v červnu na kole, na in-line bruslích a na
lodích. Více informací o letošním ročníku naleznete
na www.cardopen.cz

Praha, září 2009 - Na přelomu listopadu a prosince
2009 se uskuteční podzimní
konference kartového odvětví cardforum 2009. Hostitelem bude
hotel Harmony ve Špindlerově Mlýnu. Prezentace
budou zaměřené mj. na technologie contactless,
DDA, službu Cashback, legislativní rámec PSD. Mezi
tradiční účastníky konference patří odborníci,
manažeři a specialisté z odvětví platebních karet
z domova i ze zahraničí.
Pořadatelem akce je Sdružení pro
bankovní karty.
cardmag | rk

cardmag | rk

www.

.cz
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PODPORUJEME
PÍSECKÝ

FILMOVÝ FESTIVAL V ŘÍJNU OPĚT PŘIVÍTÁ STUDENTSKÉ FILMY Z CELÉHO SVĚTA

Písecký festival studentských filmů začíná mít mezi českými filmovými festivaly svou tradici a za
devět ročníků si vybudoval pevné místo v harmonogramu filmových fanoušků.
Filmový česko-polský workshop
Jako předfestivalovou lahůdku připravili jeho organizátoři na přelomu dubna a května 2009 sedmidenní českopolský filmový workshop, který vznikl ve spolupráci s polskou filmovou školou Skiba. Základní myšlenkou českopolské spolupráce obou škol podobného zaměření byla možnost vzájemné výměny zkušeností s tvorbou filmu seznámení s filmovou technikou, teoretické znalosti, ale i specifické vyprávěcí styly obou zemí. Studenti obou škol
se již potkali na polsko-českém workshopu v rámci festivalu v Jeleni Goře a protože tato několikadenní spolupráce
měla úspěch, přijeli polští studenti do Písku. Deset českých a deset polských studentů se rozdělilo do tří skupin a
v nich je během 7 workshopových dnů čekal nabitý program - práce v česko-polských týmech zahrnovala všechny
podstatné složky výroby filmu od tvorby scénáře, přes realizaci natáčení až po různě náročnou
postprodukci. Všechny filmy vzniklé během sedmidenní intenzivní práce (jeden třicetivteřinový a
jeden zhruba tříminutový, včetně animované pixilace) byly na závěr workshopu promítnuty na
závěrečném slavnostním večeru v Penzionu Ptáčkovna za podpory Hotelu Biograf. Během
přípravy natáčení se navíc účastníci podívali do okolí hradu Zvíkov, seznámili se s kamerovou
technikou (včetně jeřábu a steadicamu) pod vedením odborníka Petra Fiřta a setkali při
společné besedě s kameramanem a režisérem F.A.Brabcem. Partnerem projektu byla společnost MasterCard.
Písecká filmová atmosféra
Písek se tak opět po čase stal středem pozornosti mladých filmařů, kteří ve společných mezinárodně propojených
štábech pracovali po celém městě a v jeho přátelské atmosféře vytvářeli jistě zajímavá filmová díla. Ostatně,
podobná atmosféra se drží v Písku po celý rok, kde tu vznikají filmy pro písecké filmové školy.
Festival navíc láká význačné filmové a kulturní osobnosti, doslova z celého světa. Na festival tak zavítali například
režisér Ivan Passer, kameraman a dobrodruh Steve Lichtag, argentinský režisér Emiliano Romeo, francouzský
režisér a scenárista Francois Gérard či slovenský dokumentarista prof. Martin Slivka. Z českých osobností na
písecký festival zavítali Jiří Menzel, Eva Zaoralová, F.A. Brabec, Petr Brukner, animátor Martin Otevřel či hudební
skladatel Varhan Orchestrovič Bauer, kteří oba loni zasedli v mezinárodní porotě. V té se letos objeví mexický
kameraman Antonio Reistra (který stál za kamerou filmu Normal), spisovatelka Galina Poppová či Daniel Boyd
(filmař a profesor na univerzitě v Západní Virginii).
Festival se díky své stoupající dobré pověsti těší přízni řady partnerů, především Města Písek, Jihočeského kraje,
Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy, UPP, Panavision, Student Agency, Supervision, Palace
cinemas, Dikota, TV Nova, cardmag a dalších, nicméně přivítá i další partnerskou podporu.
Pro své stálé i potenciální partnery festival nabízí mnoho prostoru k prezentaci – např. prezentaci na
workshopech, reklamní logo je možno umístit ve znělce, která poběží na TV Nova a v neposlední řadě i výrazné
spojení jména firmy s touto význačnou kulturní událostí, která se těší stále většímu mediálnímu zájmu nejen u
mladých lidí, studentů, ale i odborné veřejnosti.
Veškeré informace o festivalu a o aktuálním dění jsou k nalezení na oficiálních webových stránkách festivalu
www.filmfestpisek.cz. Bude zde zveřejněn oficiální program festivalu, veškeré kontakty na realizační tým
festivalu, loga sponzorů a partnerů festivalu, seznam festivalových lokací a informace o akreditacích.
cardmag | rk | filmfestpisek

MFSF PÍSEK 2009 SE BLÍŽÍ
Ve dnech 8. - 10. října 2009 se město Písek již po deváté stane dějištěm Mezinárodního festivalu studentských
filmů Písek 2009. Festival pořádá Soukromá vyšší odborná škola filmová v Písku ve spolupráci s
Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku. Diváci budou moci zhlédnout výběr nejlepších studentských filmů
z více než 22 zemí, které budou soutěžit o festivalové ceny.
Na realizaci festivalu se podílejí sami studenti píseckých filmových škol. Vedle pestré nabídky filmových projekcí
je pro návštěvníky připravena bohatá nabídka doprovodného programu - koncerty, výstavy, workshopy, besedy a
divadelní představení. Jednotlivé bloky soutěžních studentských filmů jsou promítány v píseckém Kině Portyč. To
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je srdcem festivalu. Je zde festivalová recepce s akreditačním centrem, koná se tu slavnostní zahájení a zakončení
s udílením cen a ve foyer výstavy. Mottem letošního ročníku MFSF Písek 2009 je GAME IS NOT OVER. Ve
stejném duchu byla natočena i animovaná znělka. Režisérem úvodního a závěrečného večera bude i letos Vojtěch
Moravec. Znělku lze shlédnout na oficiálních stránkách festivalu www.filmfestpisek.cz nebo na Youtube
O festivalových cenách již tradičně rozhoduje mezinárodní porota. V té letos zasedne mexický kameraman
Antonio Reistra (který stál za kamerou filmu Normal), spisovatelka Galina Poppová (na snímu) či Daniel Boyd
(filmař a profesor na univerzitě v Západní Virginii).
V porotě festivalu v minulých ročnících se vystřídali animátor Martin Otevřel, srbský fotograf a
designér Zvonimír Segi, polský režisér a kameraman Andrzej Wolf, slovenská scenáristka Zuzana
Liová, hudební skladatel Varhan Orchestrovič Bauer, režisér Ivan Passer, kameraman a
dobrodruh Steve Lichtag, argentinský režisér Emiliano Romero, francouzský režisér a scenárista
Francois Gérard, ruský animátor a výtvarník Ivan Maximov či slovenský dokumentarista prof.
Martin Slivka a řada dalších . V minulých ročnících navštívili festival také vzácní hosté - Jiří
Menzel, Eva Zaoralová, F.A. Brabec, Petr Brukner, Roland Biernaux (zakladatel ACJ - organizace
pro výchovu mládeže filmem z Belgie), Pavel Bém nebo Miroslav Ondříček.
První akcí festivalového (před)programu letos byly Ozvěny loňského 8. ročníku MFSF Písek 2008 11.2. 2009
v Kavárně U Vavřiny. Byly zde promítnuty vítězné snímky a poprvé veřejně představena letošní festivalová
znělka.
Festival započal svou historii v roce 1997 a za léta svého
trvání prošel festival rozsáhlým vývojem. Nejprve se konal
jako bienále, od roku 2007 pak probíhá každoročně. Postupně
se rozšiřovalo spektrum filmů, ale i festivalových hostů a
návštěvníků. K filmovým projekcím přibyly
doprovodné
programy (fotografické a výtvarné výstavy, workshopy a
semináře) a s každým dalším ročníkem navíc roste počet
zastoupených zemí (organizátorům se podařilo například
poprvé získat sadu studentských filmů z Jižní Ameriky).
Festival se díky rostoucí úrovni těší přízni řady partnerů,
především Města Písek, Jihočeského kraje, Ministerstva
kultury, Magistrátu hlavního města Prahy, UPP, Panavision,
stavební firmy Kočí, Student Agency, Supervision, Palace cinemas, Dikota, TV Nova a dalších. Stále je však
otevřen další partnerské spolupráci.
Veškeré informace o festivalu a o aktuálním dění jsou
k nalezení na oficiálních webových stránkách festivalu
www.filmfestpisek.cz. Bude zde zveřejněn oficiální
program festivalu, veškeré kontakty na realizační tým
festivalu, loga sponzorů a partnerů festivalu, seznam
festivalových lokací a informace o akreditacích. Uzávěrka
soutěžních snímků byla 31.7.2009
Organizační práce na letošním ročníku jsou již nyní v plném
proudu a organizátoři doufají, že se jim i letos povede přilákat
do malebného jihočeského města Písek velké množství
filmových fanoušků, kteří se budou moci přesvědčit o tom, že
studentský film je stále živý a že má po celém světě
zajímavou konkurenci.
Bára Filipová, supervizor festivalu
bara.filipova@filmovka.cz
Lucie Kadeřávková, koordinátor festivalu
lucie.kaderavkova@filmovka.cz
Petr Smyczek, tiskový servis festivalu
petr.smyczek@gmail.cz
cardmag | rk | petr smyczek |petr.smyczek@gmail.cz
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CARD ACADEMY

partner rubriky

SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ
AAA

Zkratka pro „ověření, autorizaci a zúčtování”, tj. Authentication, Authorization,
and Accounting. Protokol pro autentizaci uživatele je založený na jeho
ověřitelné identitě, pro autorizaci uživatele na základě jeho uživatelských práv
a pro zúčtování podle spotřeby zdrojů sítě uživatelem.

Access Control
Kontrola přístupu

Mechanismy, které omezují dostupnost informací nebo zdrojů jejich zpracování
pouze na autorizované osoby nebo aplikace.

Account Number
Číslo účtu karty
Acquirer

Viz Primární číslo účtu (PAN). Zkráceně „číslo karty“.
Též „zpracovatelská banka” nebo „zpracovatelská finanční instituce”, popřípadě
„zpracovatel“. Subjekt, který iniciuje a udržuje vztahy s obchodníky v rámci
akceptace platebních karet.

Adware

Typ závadného softwaru, který, je-li instalován, nutí počítač automaticky
zobrazovat nebo stahovat reklamy.

AES

Zkratka pro „Advanced Encryption Standard“, tj. Pokročilý kódovací standard.
Bloková šifra používaná v kryptografii symetrických kódů přijatá institutem
NIST (National Institute of Standards and Technology) v listopadu 2001 pod
označením U.S. FIPS PUB 197 (též „FIPS 197”). Viz Odolná kryptografie.

ANSI

Zkratka pro „American National Standards Institute”. Jde o soukromou
neziskovou organizaci, která spravuje a koordinuje americký systém
dobrovolné standardizace a hodnocení shody.

Anti-Virus
Antivirus

Program nebo software schopný odhalovat, odstraňovat a chránit proti různým
formám závadného softwaru (též „malware”), včetně virů, červů, Trójanů nebo
Trojských koní, spyware, adware a rootkitů.

Application
Aplikace

Tento pojem zahrnuje všechny nakoupené a na zakázku vytvářené softwarové
programy nebo skupiny programů včetně interních i externích (např.
webových) aplikací.

Audit Log
Auditovatelný protokol

Též označováno „auditovatelný záznam ”. Chronologický záznam systémových
aktivit. Poskytuje záznam, postačující k rekonstrukci povolení, revizi a
prověření posloupnosti prostředí a činností souvisejících s operací, procedurou
nebo událostí během transakce od zadání po konečné výsledky, nebo k nim
vedoucích.

ASV

Zkratka pro „Approved Scanning Vendor” (Schválený dodavatel sledování).
Společnost schválená ze strany PCI SSC k provádění služeb sledování vnější
zranitelnosti.

více na
www.pcistandard.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
Termín

Název akce

Místo

Pořadatel/registrace

15.-16. 9.09

Prepaid Cards & E-Money CEE
Conference and Expo

Warsaw
Poland

Clarion Events Ltd
www.prepaidconference.com

22.-23.9.09

CARDS 2009
Měnící se svět karetního businessu

Praha
Diplomat

IIR
www.konference.cz

23.9. 09

Změny na trhu platebních služeb
Od 1.11.2009

ČNB

ČBA/ČNB
www.czech-ba.cz

22.-25.9.09

Smart Event ´09
The Innovation Forum

Sophia Antipolis Smart Event
French Riviera

www.smart-event.eu

12.-13.11.09

Prepaid Cards Summit 2009
Workshop in assoc. with MasterCard

Rome

VRL
www.prepaidcardssummit.
com

2009
pořadí

beach

fotbal

volejbal

squash

human soccer

st. tenis muži

st. tenis ženy

1.

2.

3.
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INSPIRACE

partner rubriky

NEPRÁVEM OPOMÍJENÝ LANGUEDOC
Region Languedoc - Rousillon patří k dlouho utajovaným pokladům jižní Francie. Jen pár desítek
kilometrů západně od přelidněného Azurového pobřeží a Provence se skrývá region, který na malém
území nabízí nevídanou rozmanitost historie, kultury, přírodních krás, sportovního vyžití.
Pevnosti, kláštery, amfiteátry, spící městečka hluboko ve vnitrozemí s rozložitými platany a poklidnou atmosférou. Moře
a v pozadí sněhem pokryté špičky Pyrenejí a Pic du Canigou se svými 2785 m. Sporty vodní („mořské“ i sladkovodní),
vysokohorská turistika, netradiční druhy sportů. Nepřeberné množství cyklotras, trasy při pobřeží vhodné i pro méně
trénované cyklisty či děti. Široké písečné pláže. Pohoří La Clappe v blízkosti Narbonne na cestě k moři, na každém
kousku rovné písečné a kamenité půdy vinice. Cvrkání cikád a vůně pinií přímo „nabitá“ sluncem a mořem …… klikatá
silnice, těšíte se, že už konečně budete mít za sebou tu dlouhou cestu a najednou se před Vámi otevře fascinující pohled
na západ slunce nad mořskou hladinou. Nedá Vám to, musíte zastavit, nadechnout se a kochat se. Znovu a znovu.
V historickém pojetí se region rozkládá od Provence a Camargue na východě hluboko do vnitrozemí až k městu Albi a na
západě ke španělským hranicím s historickým hlavním městem Toulouse.
Region nabízí lahůdky pro milovníky všech historických období. Muzeum prehistorie v Tautavel, jeskynní kresby v Ariege
a nálezy v údolí řeky Ardeche potvrzují stopy nejstaršího osídlení Evropy více než před půl miliony let. Stopy zašlé
římské slávy nalezneme téměř v každém z měst regionu - ať se jedná o slavnou antickou cestu Via Domitia, která
spojovala Řím s jižním Španělskem, amfiteátr v Nimes či Pont du Gard, nejznámější a nejzachovalejší část téměř padesát
kilometrů dlouhého římského akvaduktu.
Languedoc si v celé své historii snažil zachovat si svoji hrdost a rysy a nehodlal se smířit a jednoduše přijmout nařízení a
pravidla vládnoucích monarchů a církve. Vysoko nad okolní krajinou se tyčí zříceniny opuštěných hradů, pozůstatku
katarského hnutí za náboženskou svobodu. Málokdo ví, že právě tento region a jeho katarské hnutí bylo předzvěstí
křižáckých výprav. Počátky inkvizice mají svůj prapůvod také v potlačování katarského hnutí. Objevte kouzlo katarských
hradů Chateau de Peyrepertusse a Quéribus.
Výsledkem boje o nezávislost je také fakt, že region donedávna patřil mezi nejméně zalidněné a ekonomicky slabé
regiony Francie. Místní vláda podniká řadu kroků, aby tento trend zastavila. Jedním z nich je proměna a revitalizace
celého středomořského pobřeží regionu, které návštěvníkům nabízí nekonečně dlouhé a široké písečné pláže a zároveň
mnohem klidnější atmosféru než pulzující Azurové pobřeží.
Obchodními centry regionu jsou města Montpellier, Toulouse a Perpignan. Od dob Exupéryho je Toulouse spjat
s leteckým průmyslem; letouny Concorde byly poprvé testovány právě v Toulouse a dnes zde sídlí francouzská pobočka
evropského konglomerátu Airbus Industries. Montážní závod letadel Airbus je přístupný návštěvníkům na základě
telefonické nebo e-mailové rezervace. Návštěvníky každého věku přitahuje také Cité de l’Espace, které nabízí interaktivní
pohled do historie i současnosti výzkumu vesmíru a satelitní komunikace, příležitost prohlédnout si vesmírnou stanici
MIR i francouzskou raketu Arianne v reálné velikosti.
Na své přijdou i chuťové pohárky milovníků vína. Languedoc patří k největším vinařským krajům na světě. Téměř na
„každém rohu“ na Vás číhají lákadla ve formě ochutnávek v místních chateaux (což vznosně lze přeložit jako zámek, ale
v Languedoc je chateau často spíše usedlost, ke které patří vinice). Vína z tohoto regionu se v obchodních sítích
prodávají pod oficiální značkou Vins de pays d’Oc. Pokud si však chcete opravdu vybrat víno právě pro Vás, ochutnávejte
a ochutnávejte. Pobřežní vinná stezka se táhne od Sete až do St Pierre-sur-Mer.
Doporučujeme navštívit:
Albi l rodiště geniálního malíře Henri Toulouse-Lautreca, známého zejména obrazy tanečnic z kabaretu Moulin Rouge.
Největší sbírku obrazů tohoto malíře a jeho současníků Gauguina a Matisse naleznete v Palace de la Berbie.

Canal du Midi l 240 kilometrů dlouhou vodní cestu vybudovaná v 17. století , která spojuje řeku Garonne
od Toulouse se Středozemním mořem. Kanál byl součástí myšlenky propojit středozemí s atlantickým pobřežím
Francie. Canal du Midi a jeho „přítok“ Canal du Robin v létě brázdí hausbóty a projíždějí z Bezieres až do
nejzachovalejšího středověkého města v Evropě, Carcassone.
Katarské hrady, muzeum moderního umění ve vesničce Ceret, které skrývá 59 obrazů od Picassa.

Aerospatiale Matra Airbus l výrobu letadel typu Airbus v Toulouse.
Široké písečné pláže l největším letoviskem regionu je Cap D’Adge, menší letoviska lemují celé středozemní pobřeží
regionu až po hranice se Španělskem.
Saliny kolem Gruissanu, rybářské městečko Sete, farmy ústřic a mušlí, elektronickou aukci úlovků z rybářských lodí,
ppevněné město Villefranche-de-Conflent v údolí řeky Tet, západ slunce na Pont du Gard a odtud odbočka mimo hranice
regionu do Avignonu
Komu nabídka nestačí, může se vypravit do Barcelony, Andorry nebo z Montpellier TGV přímo do Paříže …
exkluzivně pro cardmag připravila jeane bočková kašpaříková, spolupracovnice redakce
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