
A PSD2 VILÁGA
CSUPÁN TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG  
VAGY ÜZLETI LEHETŐSÉG IS?

Az Európai Parlament és Tanács 2366/2015 számú direktívája a belső piaci pénzforgalmi szol-
gáltatásokról - más néven PSD2 - megtette az első lépést az Európai Unión belüli innováció-, a 
versenyképesség fokozása, a hatékonyság előmozdítása érdekében. A PSD2 direktíva lehetővé 
teszi az ügyfelek számára, hogy eldöntsék: az online fizetések kezdeményezésére, vagy szám-
laegyenleg- és tranzakció történet lekérdezésére a bankok jelenlegi megoldásait (pl. Internet- 
vagy Mobil Bank) használják, vagy kipróbálják a FinTech-ek informatikai megoldásait.

A direktíva értelmében a bankoknak díjmentesen meg kell nyitniuk a fizetési szolgáltatásaikat a 
FinTech-ek számára, és megkülönböztetés mentesen kell kiszolgálniuk a FinTech-eken keresztül 
érkező megbízásokat. Ugyanakkor a direktíva az eddigieknél magasabb szintű biztonsági köve-
telmények teljesítését várja el az online fizetések kapcsán.

A bankszektor fordulóponthoz érkezett, ugyanis minden banknak el kell döntenie, hogy csak a 
törvényi kötelezettségeket teljesíti, vagy megpróbálja kiaknázni a változásokban rejlő üzleti le-
hetőségeket is. Önök bárhogyan is döntsenek: cégünk informatikai megoldást kínál bármelyik 
kiválasztott stratégia támogatására!
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A PSD2 MEGOLDÁSUNK

A DigiTie PSD2 elősegíti a PSD2 előírásainak történő megfelelést.

A DigiTie PSD2 a core rendszereket és a FinTech cégeket (TPP, Third Party Provider) összekötő modul, amely 7*24 órában 
képes a felhasználók (PSU, Payment Service user) megbízásait fogadni, feldolgozni és továbbítani. A modul képes a 
legelterjedtebb PSD2 szabványok (OpenBankingUK, NextGenPSD2, STET) szerinti kommunikációra. Cégünk a modul 
fejlesztése során a legkorszerűbb technológiákat alkalmazta: RESTFul interfészek, TLS 1.2 kommunikációs protokoll, OAuth 
2.0 és az OpenID Connect 1.0 a hitelesítéshez és engedélyezéshez, X.509 szabvány a tanúsítványokhoz. A modul többféle 
lehetőséget kínál az erős ügyfél-hitelesítés kezelésére, így például a bankszektorban elterjedt SMS-ben elküldött statikus 
- és dinamikus jelszavak kombinációját, vagy olyan modern eljárásokat, mint például az ujjlenyomat és a mobilalkalmazás 
alapú tanúsítás kombinációja. Ezen megoldások iOS és Android platformokon is elérhetőek. A modul ugyanakkor 
támaszkodhat a bankok által jelenleg használt erős ügyfél-hitelesítési eljárásokra is.

A DigiTie PSD2 a core rendszerekhez többféle módon csatlakozhat: használhatóak a bank meglévő elektronikus 
csatornáinak (pl. Internet Banking) jelenlegi interfészei, de lehetséges a csatolás új interfészekkel is. Ha a már meglévő 
interfészeket használjuk, akkor a pénzintézet oldalán csak kisebb fejlesztésekre van szükség.

A modul a törvényi előírásoknak megfelelően képes az erős ügyfél-hitelesítés kihagyására például az alacsony összegű 
tranzakciók, kisösszegű érintéses fizetések, stb. esetén. A biztonságos működés érdekében a megoldás magában foglalja 
a limitkezelést, valamint a Fraud komponens részeként az offline megerősítést is.
A DigiTie PSD2 célja a törvényi kötelezettségek teljesítése, de később bővíthető.

Miért érdemes a DigiTie PSD2-t választani?

• Könnyen illeszthető bármilyen core rendszerhez
• 7* 24 órában működik, még a core rendszerek offline állapota esetén is
• Kompatibilis a nemzetközi szabványokkal (OpenBanking, STET, NextGenPSD2)
• Ha a jelenlegi e-banking interfészek használatával csatoljuk, minimális fejlesztést igényel a bank oldalán
• Később bővíthető további szolgáltatásokkal (ld. a következő oldalt)
• Igény esetén egyszerre több bankot kiszolgáló közös PSD2-es platform lehet
• Kialakításához felhasználtuk az elmúlt 30 év során szerzett banki tapasztalatainkat
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A DIGITÁLIS BANKI MEGOLDÁSUNK

Az elmúlt években a technika fejlődésével a bankvilág új kihívásokkal találkozott: megjelentek alternatív 
pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó kis induló FinTech-ek, valamint technológiai óriás BigTech-ek. 
Eleinte a bankok versenyezni próbáltak az új belépőkkel. Ez a hozzáállás mára már gyökeresen megváltozott. 
A PriceWaterhouseCoopers 2017-ben kiadott nemzetközi FinTech jelentése szerint a pénzintézetek 88% -a fél 
attól, hogy az új szereplők megjelenése a bevételek csökkenéséhez vezet, és a bankok 82% -a tervezi azt, hogy 
a következő 3-5 évben a FinTech-ekkel partnerségre lép.
Nincs kétség afelől, hogy nagy változások várnak ránk, és a siker kulcsa abban rejlik, hogy a bankok és a FinTech-
ek hogyan tudnak együttműködni.
Míg a DigiTie PSD2 célja a törvényi előírásoknak történő megfelelés biztosítása, addig a DigiTie Open Banking 
ezen túlmenően olyan további szolgáltatásokat is kínál, amelyek segítségével a bankok csatlakozhatnak a 
FinTech ökoszisztémákhoz. A lehetőségek tárháza végtelen: beszélhetünk a FinTech-ektől érkező megbízások 
alapján 7*24 órában történő hitelezésről, vagy betétszámla nyitásról egy személyi költségvetés tervező szoftver 
által küldött üzenet alapján.
A DigiTie Open Banking modul, a DigiTie PSD2 összes funkcióját tartalmazza, és lehetőséget teremt új 
szolgáltatások nyújtására a FinTech-ekkel közösen (lásd a következő képet).

Ezek a funkciók magukban foglalják a testreszabott interfészeket (Open API-kat) a FinTech-ek számára, amelyek 
különböző technológiákat használhatnak (pl. RESTFUL vagy SOA webszolgáltatás). Míg a DigiTie PSD2 csak 
néhány fizetési szolgáltatás ingyenes nyújtására ad lehetőséget, addig a DigiTie Open Banking segítségével 
újabb banki szolgáltatások (pl. hitelezés, betétkezelés) üzleti alapokon történő nyújtása válik lehetségessé. 
A szolgáltatások a 7*24-es támogatása érdekében a DigiTie Open Banking back-office funkciókat nyújt azokra 
az időszakokra, amikor a core rendszerek offline állapotban vannak, vagyis árnyék-számlavezetést valósít meg. 
A kiajánlott szolgáltatások üzleti megállapodáson alapuló díjak ellenében érhetőek el, amelyek kezelését  
a Jutalék- és díjszámítás modul támogatja. Az új csatornák révén lehetőség adódik új termékek értékesítése is, 
az Értékesítés és Termékfejlesztés modulok támogatásával.

Miért érdemes a DigiTie Open Banking megoldást választani?

• Igény esetén egyedi interfész alakítható ki a FinTech-ekhez történő kapcsolódáshoz 
•  7*24 órában back-office támogatást ad, még a core rendszerek offline állapota esetén is
• Képes az adatok automatikus szinkronizálására, amikor a core rendszerek újra elérhetővé válnak
• A modulban lehetséges új termékek kialakítása az új értékesítési csatornák részére
• Kialakításához a kereskedelmi bankokban már működő core rendszerek fejlesztéseit használtuk fel
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Közel 2500 emberévnyi banki, pénzügyi 
szoftverfejlesztési tapasztalattal rendelkezünk

Megoldásainkat több, mint 
8000 ügyintéző használja

Megoldásainkat partnereink több, mint 
1000 bankfiókban használják 

Megoldásainkkal partnereink több, mint 
3 millió ügyfelet szolgálnak ki

Az ONLINE ÜZLETI INFORMATIKA ZRT. az egyik legnagyobb hazai szoftverház, amely 1989 óta nyújt 
 IT megoldásokat kereskedelmi bankok és pénzintézetek részére.

ÉRTÉKEINK

EGYEDÜLÁLLÓ KOMPETENCIA A hitelintézeti, pénzügyi területen felhalmozott tapasztala-
tunk és szaktudásunk az IT szállítók között egyedülálló

TESTRESZABOTT RENDSZEREK Egyedülálló fejlesztési és verzió-követési technológiánk 
segítségével moduljaink rövid idő alatt testre-szabhatók és bevezethetők, ugyanakkor nagy 
gyakorlatunk van egyedi funkciók hatékony megvalósításában is

MAGAS MINŐSÉG Minden tevékenységre kiterjedő minőségirányítási rendszerünknek, 
szabályozott fejlesztési folyamatainknak köszönhetően rendszereink magas minőségűek és 
üzembiztosak

GYORS MEGTÉRÜLÉS A megrendelői erőforrásokat kímélő, gyors bevezetés, hatékonyabb 
ügyvitel és a piaci trendekre való rugalmas reagálás révén ügyfeleink előnyre tehetnek szert 
a gyorsan változó pénzügyi piacon

Online Üzleti Informatika Zrt.
H-1032 Budapest, Vályog utca 3. | +36 -1 437-07-41 | www.online.hu/kapcsolat


