
Az azonnali 
fizetésre 

történő áttérés 
felgyorsítása

Complexity simplified

Magyarországon az azonnali átutalásra történő áttérést három fő 
tényező motiválja: a hazai pénzforgalom hatékonyságának növelése, a 
fizetési piac és a magyar gazdaság versenyképességének javítása, és 
nem utolsó sorban, a digitális teret egyre kiterjedtebben használó 
ügyfelek valós idejű fizetési igénye.

Az azonnali fizetésre történő áttérés hivatalos határideje gyorsan 
közeleg, ami komoly kihívást jelent a bankok számára, hiszen a fizetési 
rendszereket fel kell készíteniük az azonnali utalások miatti nagy 
forgalommal és feldolgozási előírásokkal kapcsolatos követelmények 
teljesítésére.

Eljött a változás ideje
Az azonnali utalások megjelenése óriási lehetőséget kínál radikálisan új termékek és 
szolgáltatások bevezetésére – amelyekkel a bankok nem csak megtarthatják jelenlegi 
ügyfeleiket, de akár új üzleti területekre is kiterjeszthetik működésüket. Az átállás 
hosszú távon, a működés automatizálása és egyszerűsítése következtében, pozitívan 
járulhat hozzá a magyar bankrendszer általános hatékonyságának növekedéséhez Az 
azonnali átutalási szolgáltatás előnyei nem kérdésesek – a valódi kérdés az, hogy a 
bankok hogyan tudnak rövid határidővel átállni az azonnali átutalásra úgy, hogy közben 
a költségeket és a kockázatokat is minimális szinten tartják.

A jövő platformja
Az Icon Solutions és a T-Systems szakértői úgy vélik, hogy ehhez a legmodernebb 
technológiai megoldásokra lesz szükség, és nem hagyatkozhatunk az ezredfordulón 
tervezett, hagyományos, de már elavult rendszerekre és technológiákra.

Az Icon Solutions egy ideális megoldást fejlesztett ki, az azonnali fizetési 
keretrendszert IPF. Az IPF forradalmian új megoldást kínál, nyílt forráskódú 
technológiával ötvözte a nemzetközi azonnali fizetési tapasztalatokat és iparági 
szaktudást.

Az IPF fő előnyei 
  

  Gyorsaság

A meglévő rendszerek megszüntetése és 
teljes átalakítása helyett az IPF 
tökéletesen beilleszthető a már meglevő 
IT infrastruktúrába, ennek köszönhetően 
gyorsan átvehető, üzembe állítható, nincs 
szükség külön fejlesztésre, és rendszer 
egyetlen kattintással tesztelhető.

  Rugalmasság

Több alkalmazás-programozási felület (API) 
és kommunikációs protokoll biztosítja a külső 
és belső rendszerekkel történő egyszerű 
integrációt. A beépített alapkomponensek 
könnyen bővíthetők és testre szabhatók a 
pénzintézet IT szakemberei által. Az IPF 
folyamatosan frissül és újabb funkciókkal, 
szolgáltatásokkal és lehetőségekkel bővül.

  Alacsonyabb 
  költségek

A beszerzés és üzemeltetés teljes költsége 
a nyílt forráskódú szoftvernek, mérsékelt 
hardverkövetelménynek és csökkentett 
szolgáltatási díjaknak köszönhetően 
alacsonyabb. A megjelentetési ciklus a 
grafikus tervezésnek és automatizált 
tesztelésnek köszönhetően rövidebb, míg 
a működtetés a hatékony feldolgozásnak, 
széleskörű monitorozási, kontroll és 
lekérdezési funkcióknak köszönhetően 
egyszerűsödik.

Olyan megoldásra van szükség, amely egyrészt 
kifejezetten az azonnali fizetési szolgáltatásokhoz 
készült, másrészt:

• beilleszthető jelenlegi IT infrastruktúrába

• a legmodernebb és a jövőben is megbízható technológiát kínál és 
rugalmasan bővíthető 

• megfelelően rugalmas a jövőbeni termék-innovációk 
lekövetéséhez



Az IPF fő 
jellemzői

Gateway kapcsolat 
Előre konfigurált gateway a 

hazai és európai fizetési 
rendszerekhez való 

hozzáféréshez

Integráció 
Könnyű csatlakozás a több 
mint 100 iparági szabvány 

protokollt tartalmazó 
könyvtárnak köszönhetően

Transzformáció 
Standard és egyedi üzenetek 

közötti átváltás

Állandó elérhetőség   
Folyamatos, 24 órás 

rendelkezésre állás, még akkor 
is, amikor a hagyományos 

rendszerek nem működnek

Integritás 
Biztosítja a feldolgozás 

teljességét és a kivételek 
egyszerű kezelését is

Működés figyelemmel kísérése  
A rendszer működését 

figyelemmel kísérő eszközök, 
incidensek gyors 

diagnosztizálása és kezelése

Hogyan segíti az IPF az azonnali utalási 
rendszerre történő átállást?
Az Icon Solutions és a T-Systems Magyarország együttműködése keretében, 
az IPF révén az ügyfelek egyszerű, gyors és könnyen kezelhető hozzáférést 
kapnak az azonnali utalási szolgáltatásokhoz. A két társaság együttműködése 
biztosítja, hogy az ügyfelek mindenkor maximális támogatásra számíthatnak.

Az IPF nemcsak a jövő platformját biztosítja a bankok részére, de egyben 
lehetővé teszi számukra a költséghatékonyabb és eredményesebb 
működést. 

Szívesen szolgálunk bővebb információkkal az azonnali fizetési rendszerek 
terén szerzett tapasztalatainkról és az IPF működéséről.
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További információk

  iconsolutions.com/ipf       +44 (0) 20 7147 9955       info@iconsolutions.com 

IPF– válasz az azonnali átutalás 
támasztotta kihívásokra
Az IPF kifejlesztése során az Icon Solutions az azonnali átutalások terén szerzett, 
kiterjedt nemzetközi tapasztalataira támaszkodott – például az Egyesült Királyságban 
bevezetett Faster Payments rendszerre (amelynek tervezésében az Icon Solutions 
csapata személyesen részt vett több mint egy évtizede), a Singapore G3 FAST 
rendszerre és az európai SCTinst rendszerre. 

A valós tapasztalatoknak és szakértelemnek köszönhetően az IPF alkalmazásával 
elkerülhetők az azonnali utalási rendszerek kialakításához vezető úton rejtőző buktatók 
és csapdák. Az IPF a jövőben is használható és fejleszthető architektúrát biztosít:

• A hagyományos fizetési rendszerekkel együttműködve teszi lehetővé a fokozatos 
átállást: számos interfész-adapter révén leegyszerűsíti a meglevő infrastruktúrához 
történő kapcsolódást.

• 24 órás elérhetőség: biztosítja a rendszerek szabályainak való megfelelőséget, 
figyeli a hagyományos rendszerek válaszidejét és szükség esetén dinamikusan 
stand-in választ küld.

• Valós idejű csalás-felderítés: adaptív magatartás-elemző technológiával segít a 
csalások valós idejű felderítésében.

• Sémaszabályok megértése és értelmezése: beépített HUF Inst (IG3) séma csomag, 
alapértelmezett munkafolyamatok, formátumok és üzleti logika. Az implementálás a 
szabályokban nem szereplő, de saját tapasztalatainkon alapuló, szélsőséges 
kondíciókra és kedvezőtlen scenáriókra (non-happy-path) épül.

• Piacra viteli sebesség: az RTP sémacsomagon felül az IPF széles körű funkcionális 
teszt eseteket is tartalmaz, amelyek percek alatt, gombnyomásra futathatók.

• Skálázás: az egyszerű üzembe állítást és bővíthetőséget konténerizáció és DevOps 
eszközrendszer révén biztosítja.

• Elérhetőség és alacsony késési idő: a legjobb iparági keretrendszerek alkalmazása 
a legjobban elérhető és leggyorsabb feldolgozáshoz, az internetes szolgáltatók 
mintájára.

Felkészültünk az azonnali utalásokra 
Magyarországon és Európában
Az igényekre válaszul az IPF a magyar azonnali fizetési rendszer (IG3) előírásainak 
teljesítése mellett, gyors és költség-hatékony megoldást kínál az SCTinst rendszerhez is.

Ügyfeleink gyorsabban tudnak átállni az azonnali átutalási rendszerre, gyorsan tudnak 
az átutalási piaci változásaira reagálni, és megőrizhetik versenyelőnyüket. Banki 
ügyfeleink eredményes működése cégünk sikerének záloga.


