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Összefoglalás 
Katalizátor 
Az Icon Solutions több mint 16 éve nyújt IT tanácsadási szolgáltatásokat pénzintézetek részére, és 
részt vett az Egyesült Királyság „Faster Payments” szolgáltatásának kialakításában, illetve a 
közelmúltban tier-1 besorolású bankok számára segített a brit Open Banking alkalmazás-
programozási felületek (API) kialakításában. 

A társaság a felhalmozódott szaktudást és tapasztalatokat formába öntve kifejlesztette azonnali 
fizetési keretrendszer elnevezésű (Instant Payments Framework, IPF), nyílt forráskódú 
komponenseket tartalmazó termékét, amelynek segítségével a pénzintézetek a már működő fizetési 
rendszerüket tudják azonnali utalási funkcióval bővíteni.   

Főbb jellemzők 
§ Az IPF a meglevő rendszerekbe integrálható, több mint 100 iparági szabvány protokollt 

tartalmazó adatbázissal rendelkezik, kezelése egyszerű és gyors átfutási időt biztosít  

§ Támogatja a folyamatos, 24 órás működést és stand-in feldolgozást, amikor a hagyományos 
rendszerek nem elérhetőek  

§ A grafikus tervező eszköz lehetővé teszi a meglevő feldolgozási sablonok konfigurálását vagy 
új folyamatok kialakítását 

§ Automatikus Java kód generáció és tesztelés nyílt forráskódú, reaktív keretrendszerrel, 
gyorsabb átfutási idő, alacsonyabb implementációs és átállási költségek 

Az Ovum független véleménye 
Az Icon megoldása segíti a bankokat a napi 24 órában elérhető, azonnali utalási rendszerre való 
kötelező átálláshoz szükséges infrastruktúra kialakításában – a legjobbkor, hiszen a következő 
években az open banking API-k elterjedésével a probléma megoldása egyre sürgetőbbé válik majd. A 
társaság helyzete azonban egy fintech startup-hoz hasonló: innovatív megoldást kínál, de még nem 
tud referenciákat felmutatni. Mellette szól ugyanakkor 16 éves működése az IT tanácsadó szektorban 
és részvétele olyan jelentős, valós idejű fizetési projektekben, mint a brit Faster Payments és a 
szingapúri G3 FAST. Előnyére szolgál továbbá, hogy tiszta lappal indul, ami jelentősen növeli esélyeit 
és versenyelőnyét. A legtöbb régebbi fizetési rendszer és szolgáltató ugyanis az ezredforduló 
környékén kidolgozott és az akkori fizetési infrastruktúrához tervezett megoldásokra épít, és a 
következő generációk is az eredeti architektúrára épültek – és ezeket a szolgáltatók most kénytelenek 
lesznek szinte nulláról újra felépíteni. 
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Javaslatok vállalkozások számára 
Az Icon által készített IPF előnyei 
Az átutalások és banki fizetések terén a valós-idejűség egyre általánosabbá válik, és a meglevő, 
hagyományos fizetési központtal rendelkező bankok számára technikai oldalról felmerül az integráció 
és a kezelés problémája, megfelelőségi oldalról pedig a likviditás-menedzsment problémája. Ez idáig 
a fizetési központok képesek voltak kezelni az integráció kérdését, de az új, azonnali fizetési 
megoldások ráépítése a régi platformokra nem oldja meg az alapvető problémát. 

Az Icon a problémára egy köztes, áthidaló megoldást kínál: azok a fizetések, amelyeket értékhatár 
miatt vagy biztonsági okból specifikus úton kell feldolgozni vagy amelyeknek SLA előírásoknak kell 
megfelelniük, a hagyományos platformra irányítódnak; amelyeknél azonnali fizetés szükséges, azok 
pedig az IPF-en keresztül a megfelelő sémára kerülnek továbbításra. Egyszerű és praktikus 
megoldás a gyors és költséghatékony átálláshoz. 

Főbb pontok 
Az IPF-et az Icon kifejezetten olyan bankok számára fejlesztette ki, amelyeknek új, azonnali fizetési 
rendszerhez kell kapcsolódniuk vagy meglevő rendszereiket szeretnék másodlagos piacokra 
kiterjeszteni.  

A termék alapelve, hogy a meglevő ún. fizetési motorokhoz kapcsolódva képes a csatornák közötti 
megbízás-áramlást kezelni (1. ábra). A bejövő megbízásokat elemzi, és ha azokat azonnali fizetési 
rendszeren keresztül kell küldeni, az IPF-n keresztül a megfelelő kapcsolathoz irányítja az ún. séma-
csomagok (scheme packs) segítségével, amelyek jelenleg a brit Faster Payments és az európai 
SCTinst rendszerhez érhetőek el. Az amerikai The Clearing House-hoz tartozó csomag fejlesztése 
folyamatban van. 

Ha a megbízást nem szükséges azonnali fizetési sémán keresztül irányítani, akkor a meglevő fizetési 
motorokon keresztül a helyi ACH, RTGS, vagy egyéb kapcsolathoz kerül. 
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1. ábra: az IPF a már meglevő fizetési motorokhoz kapcsolódva lehetővé teszi az azonnali 
utalási megbízások megfelelő átirányítását  

  
Forrás: Icon Solutions  

A beérkező megbízások feldolgozását az IPF grafikus tervezési eszközének segítségével lehet 
konfigurálni, ennek köszönhetően a felhasználók és elemzők egymással együttműködve állíthatják be 
a fontosabb fizetési paramétereket a kódgenerálástól az automatikus tesztelésig. A már meglevő flow 
modellek is könnyen és gyorsan beállíthatók vagy újak fejleszthetők – a hagyományos fejlesztési 
munka költségeinek elkerülése mellett. 

A nyílt forráskódú komponensek használata tovább csökkenti a költségeket. Az IPF a teljesítmény és 
hordozhatóság érdekében Java reaktív keretrendszert használ, és a Swagger toolkit pedig a RESTful 
API-k létrehozására alkalmas a meglevő rendszerekhez való integrációhoz, amely az Apache Camel 
Integration könyvtárral együttműködik a hagyományosabb interfészekhez. 

A rendszer a népszerű MongoDB noSQL adatbázist használja, amely ideális a komplex ISO 20022 
üzenetek feldolgozására. Rendelkezik továbbá Akka toolkittel és futtatási (runtime) komponenssel, 
amely egy aszinkron üzenet-alapú keretrendszer, amely mikroszolgáltatás-szerű architektúra révén 
biztosít egyidejűséget és rugalmasságot. 

Az automatizált tesztelés és konténeres kialakítás segít az üzlet, IT és működtetés közötti 
hagyományos korlátokat áthidalva minden érintett igényének megfelelő megoldás kialakításában. 

A tervezés során minden komponens kiválasztásánál döntő szempont volt a teljesítmény. Nem 
hivatalos benchmark adatok szerint a keretrendszer alsó-kategóriás, közönséges hardveren 2 000 
tranzakció / másodperc teljesítésére képes. 

Az új, azonnali fizetési sémák által megkövetelt 24 órás elérhetőség biztosítása érdekében az IPF 
stand-in támogatást is tartalmaz, hogy akkor is működhessen, amikor a hagyományos rendszerek 
nem elérhetőek. A rendszer működését monitoring eszközök folyamatosan figyelik, a működési 
problémák és incidensek gyors és hatékony diagnosztizálása és elhárítása érdekében. 
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Háttérinformációk 
Az Icon Solutions több mint 16 éve nyújt IT stratégia, architektúra és design tanácsadási 
szolgáltatásokat. A globális átalakításokra specializálódott cég fő szakterülete a nemzetközi azonnali 
fizetési megoldások fejlesztése és nyújtása. Számos munkatársa közvetlenül részt vett az Egyesült 
Királyság „Faster Payments” szolgáltatásának kialakításában. A társaság részt vett továbbá a Faster 
Payments számos brit bankban történő implementálásában. A közelmúltban egy tier-1 besorolású 
lakossági bank számára segített a brit Open Banking alkalmazás-programozási felületek 
kialakításában. 

Adatlap 
Főbb adatok 
1. táblázat: adatlap: Icon Solutions 
Terméknév Instant Payments Framework, 

IPF 
Termékbesorolás Fizetési rendszer 
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Forrás: Icon Solutions 

Melléklet 
Radarunkon 
A Radarunkon című rovat az innovatív ötleteket, termékeket és üzleti modelleket piacra bevezető 
társaságokat veszi górcső alá. A rovatban szereplő társaságok még nem feltétlenül befutott 
szereplők, de komoly potenciális hatással lehetnek a piacra, és megfelelőek lehetnek bizonyos 
magán és állami IT szervezetek számára. 

Szerző 
David Bannister, vezető elemző, pénzügyi szolgáltatási technológiák  

david.bannister@ovum.com 



 Radarunkon: az Icon Solutions valós idejű funkcióval bővíti a meglevő rendszereket  
 

 

© Ovum. Minden jog fenntartva. Sokszorosítás csak engedéllyel 6. oldal 

 

 

Ovum Consulting 
Bízunk benne, hogy elemzésünk hozzásegíti tájékozott és kreatív üzleti döntések meghozatalához. 
Ha bármilyen kérdése vagy kérése van, az Ovum tanácsadó csapata készséggel áll rendelkezésére. 
Az Ovum tanácsadási tevékenységével kapcsolatos további kérdéseket emailben teheti fel a  

consulting@ovum.com címen. 

Szerzői jogok és záradék 
Jelen dokumentum tartalmát a nemzetközi szerzői jogra, adatbázisok jogi védelmére, és egyéb 
szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. A dokumentummal kapcsolatos jogok tulajdonosa az 
Informa Telecoms and Media Limited, kapcsolt vállalkozásai vagy külső licencbirtokosok. A 
dokumentumban szereplő minden termék-, társaságnév és logó az illető tulajdonos védjegye vagy 
kereskedelmi megnevezése és annak kizárólagos tulajdona, ide értve az Informa Telecoms and 
Media Limited-et. A dokumentum az Informa Telecoms and Media Limited előzetes engedélye nélkül 
semmilyen formában nem másolható, sokszorosítható, forgalmazható vagy átadható.  

Noha minden elvárható erőfeszítést megtettünk a dokumentumban foglalt adatok és információk 
helyességének és pontosságának biztosítása érdekében az első megjelenés idején, az Informa 
Telecoms and Media Limited és a vele kapcsolatban álló vagy általa foglalkoztatott személyek 
semmilyen felelősséget nem vállalnak a dokumentumban található esetleges hibákért, 
pontatlanságokért vagy hiányosságokért. Az olvasók felelőssége, hogy a tényeket és adatokat 
ellenőrizzék, mivel a társaság e tekintetben minden felelősséget elhárít. Az olvasók kizárólagos 
felelőssége, hogy az információk és adatok alapján milyen döntést hoznak és hogyan járnak el. 

A dokumentumban található nézőpontok és/vagy vélemények kizárólag a szerző(k) személyes 
véleményét vagy meggyőződését tükrözik, és semmilyen formában nem tekinthetők az Informa 
Telecoms and Media Limited társaság hivatalos véleményének. 
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