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PSD2 (EU 2015/2366) és RTS 

• PSD2 hatályba lépés 2018.01.13.  – PSD1 (2007/64/EK) hatályon kívül 
helyezése

• Bankok törvényi kötelezettsége meghatározott ügyféladatokhoz való 
biztonságos hozzáférés biztosítása – harmadik személyek (TPP) számára:

◦ szabványos, nyílt API-n keresztül,

◦ számlaegyenleg és számlaforgalmi adatok,

◦ fizetési tranzakciók kezdeményezése és azok engedélyezése.
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EBA – RTS fókuszok, bevezetés ideje…

• erős ügyfél-hitelesítés (SCA)

• nyílt kommunikációs szabványok (CSCS)

• tranzakciók monitorozása, valós idejű (?) kockázatkezelés

• „végső” tervezet Európai Bizottságnak megküldve: 2017.02.23.

• Bizottság 2017. májusban még nem hagyta jóvá

• életbe léptetése a jóváhagyás utáni kihirdetését                                                   
követő 18 hónap után (legkorábban: 2018. december – 2019 ?)
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PSD2, RTS és AFIR párhuzamos fejlesztések

Partnereinkkel folytatott eddigi konzultációk tapasztalatai:

• Open API kifejlesztése: törvényi kötelező minimumra – 2018. január 13.

• Alapvető RTS követelmények biztosítása (SCA, CSC) – 2018. január 13.

• AFIR fejlesztések figyelembe vétele PSD2 megfelelésnél 

• A  fejlesztések elvégzése nem a központi, banki rendszerekben, hanem az előtét 
rendszerekben
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Intenzív fejlesztési időszak

• MIFID II. bevezetése – 2018. január

• PSD2 hatályba lépése – 2018. január

• RTS szabályoknak megfelelés (SCA, CSC, TRA, fraud monitoring, incidens 
reporting) – 2018. decemberig 

• Azonnali Fizetési Rendszer – 2019. II. félév
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CARDINAL által kínált megoldások

Electra openAPI

1. Electra API szerver

2. ViCA mikro szerver

3. Kommunikációs szerver

4. API menedzsment portál

5. Limitkezelés, kockázatelemzés

6. Sandbox
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Electra openAPI üzleti funkciói (1/2)

RTS követelményeinek megfelelve 
több fázisú fejlesztés:

• 2018.01.13-ra az alábbi funkciókkal:

◦ számlaegyenleg,

◦ számlatörténet,

◦ fizetés kezdeményezés és 
engedélyezés,

◦ kártyafedezeti igazolás (Y/N).

Első fázis:
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Electra openAPI üzleti funkciói (2/2)

• Electra bankok egyedi igényei 
szerint, különböző szolgáltatásokra 
fejlesztett Electra openAPI-k
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A megoldás áttekintése

• Electra openAPI – önálló termék, 

• Jelenlegi Electra rendszerek komponenseinek felhasználása,

• Több mint 20 éves banki tapasztalat,

• Háttérrendszerek ismerete, 

• Rendszerek illesztési kockázata minimalizálható,

• Telepíthető akár Electra rendszer nélkül is,

• RTS-ben foglalt követelményeknek megfelelően,

• Moduláris felépítés – opcionális elemek 

9



Electra openAPI

Jelenti:

• A programozói interfészt

• Az interfészt megvalósító rendszert
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Technológia

• RESTful API

• ISO20022

• XML/JSON

• YAML

• OAuth2.0/OpenID Connect

• Jelenlegi kezdeményezések (OpenBanking, IFX, Caps) nem felelnek meg az 
EBA RTS ISO20022 előírásának

• Olyan megoldást akarunk készíteni, ami megfelel a hazai/EU-s szabályzóknak 
és előírásoknak

• Lehetőség több különböző API támogatására
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Termék életciklus

• Folyamatosan bővíthető, tovább fejleszthető rendszer bevezetése több 
fázisban

• Első fázis – 2018.01.13-i éles indulással

• Törvényi kötelező funkciók (számlaegyenleg, számlatörténet, fizetés 
kezdeményezés EGT térségben, kártyafedezeti igazolás) 

• RTS legfontosabb követelményeinek megfelelve (fejlesztői portál, sandbox, SCA) 

• További fázisok – 2018.01.13. után

• Ügyfélszegmensek szerinti új funkciókkal, 

• Banki saját API műveletek bevezetése.
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Integráció

• Moduláris felépítés („LEGO kockák”)

• Kapcsolódás a banki back-end rendszerekhez az Electra szerver meglévő 
komponenseivel

• Üzleti adatok és folyamatok kezelése az Electra Internet szerver 
komponenseivel (ISO 20022 üzenetek, session menedzsment)

• Gyorsabb, biztonságosabb rendszerbevezetés

• Vertikális és (opcionálisan) horizontális skálázhatóság
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Architektúra (teljes kiépítettség)
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1. Electra API szerver (EAS) 

• Open API-ban definiált üzleti funkciók megvalósítása, 

• Közvetlen kapcsolat banki számlavezető- és back-end rendszerekkel,

• Electra rendszer által használt kapcsolatok, interfészek felhasználása,

• Új lekérdezések már tesztelt interfészeken keresztül,

• EAS és külső rendszerek közötti 
kapcsolat WebService Api-n keresztül.
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2. ViCA mikroszerver

• RTS szerinti 2 faktoros erős ügyfél hitelesítés biztosítása (ismeret és birtoklás 
alapján),

• Fizetési művelet digitális aláírása, 

• Kezeli az Electra rendszer felhasználóinak hitelesítését, 

• WebService hívásokon keresztül hitelesítési szolgáltatásait más banki 
rendszerek is használhatják (új funkció). 

• ViCA alkalmazás továbbfejlesztése 
(ujjlenyomat használata)
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3. Kommunikációs szerver

• Kapcsolat biztosítása EAS és API menedzsment portál között,

• Protocol break biztosításával további biztonsági eszköz a bank belső 
rendszereinek és hálózatának védelmére.
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4. API menedzsment portál

• Javasolt megoldás: WSO2 rendszer

• Teljes körű API menedzsment,

• Dokumentációs eszköz,

• API verzió- és életciklus kezelés,

• TPP menedzsment,

• Teljes értékű tesztelérés (sandbox) és

• API használati analitika biztosítása.

• Telepítése: banki saját hardver környezetbe,

• Load balancing és backup rendszerek használatának támogatása, 

• Külső megjelenése a bank saját, egyedi színvilágára szabottan kerül átadásra,

• Szállított dokumentáció – angol nyelven.
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WSO2
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5. Limit- és kockázatkezelés

• RTS 15. cikkely szerinti limitek alkalmazása a szükséges mértékű autentikáció 
elvégzésére vonatkozóan (kis összegű fizetések), 

• Bank által definiált egyedi limitek beállítása felhasználónként,

• Utalások értékének korlátozhatósága a bank által,

• RTS 16. cikkely szerinti tranzakció kockázat-
elemzés 

• Vállalt szállítási határideje: 2018 IV. negyedév 
(RTS éles indulás). 
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6. Mock szerver

• Tesztelési lehetőség biztosítása külső fejlesztőknek, 

• Éles alkalmazás funkcionalitásával megegyező tesztkörnyezet, 

• Banki háttérrendszerek működését  nem terheli, 

• Banki háttérrendszerek biztonságát nem veszélyezteti. 
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Architektúra (alap kiépítettség)
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”Étlap”

• Alapeszközök (EAS, komm. szerver): kötelezően választandó

• ViCA: kötelezően választandó, akinek nincs még ViCÁja

• ViCA külső rendszer számára (mikroszerver): opcionális

• Horizontális skálázhatóság: opcionális

• Limitkezelő szerver: opcionális, 2018Q4

• Kockázatelemző szerver: opcionális, 2018Q4

• API továbbfejlesztési csomagok: opcionális
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Electra openAPI
Projektütemezés

• 2017.06.09. – Cardinal árajánlatot küld partnereinek 

• 2017.06.30. – Banki megrendelések befogadása

• 2017.07.01. – 2017.10.16. – Cardinal fejlesztési időszak

• 2017.10.17. – 2018.01.12. – UAT futtatása

• 2018.01.13. – Éles indulás 
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Electra openAPI 
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Köszönjük a figyelmet!

http://www.cardinal.hu
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