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Úttörők az azonnali fizetés terén
Az azonnali fizetés kínálta előnyök és lehetőségek láttán a magyarországi 
pénzintézetek szeretnének már az induláskor részesei lenni az azonnali fizetési 
forradalomnak. A szűk határidők miatt azonban a bankoknak rövidesen 
kulcsfontosságú döntéseket kell hozniuk az üzletmenetüknek és IT 
rendszerüknek leginkább megfelelő, azonnali fizetés-feldolgozási megoldások 
kiválasztásával kapcsolatban. Ez komoly kihívást jelenthet a bankok számára, 
hiszen fizetési rendszereiket fel kell készíteniük az azonnali utalások miatti nagy 
forgalommal és feldolgozási előírásokkal kapcsolatos követelmények 
teljesítésére.

Hogyan biztosíthatják ennek tudatában, hogy határidőre sikerül olyan megoldást 
találniuk, amely költséghatékonysági és kockázati elvárásaiknak is megfelel?

Az Icon Solutions és a 
T-Systems megoldása az 
azonnali fizetések terén
Az Icon Solutions és a T-Systems kifejezetten a magyar piacra fejlesztett 
megoldást kínál, melynek segítségével a bankok hagyományos fizetési 
infrastruktúrájuk megőrzése mellett gyorsan megkezdhetik az átállást az azonnali 
fizetési szolgáltatásokra és kiaknázhatják az új piac nyújtotta lehetőségeket.

Az Icon Solutions és a T-Systems együttműködése előnyös hiszen,

1. Sikeres rendszerintegrációs szolgáltatóként a T-Systems évtizedes helyi piaci 
tapasztalattal bír, end-to-end integrált banki szolgáltatásokat nyújt és 
rendelkezik minden nagyméretű IT projekthez szükséges ismerettel, 
kapacitással és eszközzel. 

2. Az Icon Solutions a jelenlegi legjobb és legrugalmasabb azonnali fizetési 
keretrendszert IPF kínálja, és kiterjedt nemzetközi tapasztalatokkal 
rendelkezik az azonnali fizetési rendszerek kiépítésében, bevezetésében.

A két vállalat stratégiai partnerségén keresztül egy egyszerűbb, gyorsabb 
megoldást tudnak biztosítani az azonnali fizetési rendszerek implementációjára a 
magyar bankok számára.  Azonnali fizetési megoldás (IPF) a helyi jelenléttel és 
helyi piaci ismeretekkel ötvözve a lehető leghatékonyabb megoldást eredményezi 
a magyar piacon.

Együtt az azonnali fizetés 
megvalósításáért

Az Icon Solutions és a  
T-Systems Magyarország 

együttműködése
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Az IPF a magyar bankok 
három fő problémájára is 
megoldást kínál:

• Teljes átalakítás helyett bővítés 
A legtöbb magyarországi bank 
egyetlen fizetési központon alapuló 
megoldással dolgozik vagy több 
fizetési motor kombinációját használja 
(multiple payment hubs). Az IPF-hez 
nincs szükség a IT rendszer teljes 
átalakítására – az IPF a már meglévő 
fizetési infrastruktúra mellett 
folyamatosan működik, napi 24 
órában zavartalanul teljesítve az 
azonnali fizetési igényeket.

• Testreszabott megoldás 
pluszköltség nélkül 
Az IPF nyílt forráskódú komponensek 
segítségével biztosítja a 
munkafolyamatok maximális 
testreszabhatóságát. Ezáltal 
alacsonyan tarthatók a licensz díjak és 
a változó üzleti igényeknek megfelelő 
fejlesztés sem erőforrás-igényes.

• Felkészülve a jövőre 
Az IPF támogatja a jövőbeli termékek 
és szolgáltatások gyors fejlesztését, 
előre beépített kiterjesztésekkel, 
konfigurálható üzenet folyamatokkal 
és szoftver tool kit-ekkel. Az IPF már 
jelenleg is jövő biztos megoldást 
kínál az azonnali fizetések 
konvergenciája és az API Banking 
(PSD2) szempontjából.
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Két cég az Ön 
szolgálatában
Az Icon Solutions és a T-Systems 
együttműködésének 
köszönhetően a magyarországi 
bankok a két cég egymást 
kiegészítő szolgáltatásaihoz és 
szakértelméhez együttesen 
férhetnek hozzá: az azonnali 
fizetések terén szerzett kiterjedt 
külföldi szakértelem a kiváló helyi 
piaci ismeretekkel egyesül. 

Az együttműködésben kínált 
szolgáltatásainknak véleményünk 
szerint jelenleg egyedülálló és 
garantálni tudja az azonnali 
fizetésre történő sikeres és 
időben történő átállást a bankok 
számára. 

Örömmel állunk az Önök 
rendelkezésére, hogy egy 
személyes tárgyalás keretében 
felmérjük az azonnali fizetésre 
történő átállással kapcsolatos 
igényeiket és esetleges 
nehézségeiket és a lehető legjobb 
és leghatékonyabb megoldást 
dolgozzuk ki Önöknek.

Használja ki a lehetőséget és 
gyorsítsa fel az azonnali 
fizetésre történő átállást.
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Egyesítjünk erőnket
Az Icon erősségei
Az Icon Solutions a világ egyik vezető technológiai és fizetési szolgáltatásokat fejlesztő 
társasága, amely egyedülálló nemzetközi ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik 
az azonnali fizetési rendszerek kialakításában. Az Icon Solutions szaktudása révén, a 
magyar bankok elkerülhetik az azonnali fizetési rendszerre történő átálláshoz vezető 
implementáció  nehézségeit, és az Icon IPF megoldásával hosszútávú és rugalmasan 
fejleszthető architektúrát kapnak. 

Szakmai tapasztalatok:
Az Icon Solutions évtizedes tapasztalattal rendelkezik az azonnali fizetési 
rendszerek kiépítésében, részt vett a legnagyobb nemzetközi azonnali fizetési 
rendszerek, többek közt az Egyesült Királyságban bevezetett Faster Payments, 
a Singapore G3 FAST és legutóbb az európai SCT Inst rendszer kialakításában.

Kiterjedt szaktudás 
Az Icon Solutions fizetési megoldásokért felelős igazgatója, Tom Hay 
nemzetközileg elismert szaktekintély, számos iparági szervezet, például az 
European Payment Council’s Scheme Technical Forum (ESTF) tagja. 
Rendszeresen tart előadást nemzetközi rendezvényeken az azonnali fizetés 
témájában, így többek közt előadást tartott az EBAday, a Fintech Innovation, a 
Finnovate és a Retail Banking Europe keretében. Tom fizetési specialisták 
csapatát irányítja, akik mindannyian első kézből származó tapasztalatokkal 
rendelkeznek az azonnali fizetési rendszerek bevezetésében. 

Személyre szabott azonnali fizetési szoftver fejlesztése
Az Icon Solutions a több évtizedes felhalmozódott szaktudást és tapasztalatot 
felhasználva fejlesztette ki azonnali fizetési keretrendszer elnevezésű (Instant 
Payments Framework, IPF), nyílt forráskódú (opensource) komponenseket 
tartalmazó megoldását, amellyel a pénzintézetek a lehető leggyorsabban 
tudnak áttérni az azonnali fizetési szolgáltatásokra.

A T-Systems erősségei
A T-Systems a nemzetközileg elismert Deutsche Telekom vállalatcsoport tagja, 
Magyarország legnagyobb szolgáltatója, amelynek szolgáltatásai az infokommunikációs 
technológia (ICT) teljes területét fedik le. A T-Systems a magyar bankszektor igényeit 
maximálisan figyelembe véve törekszik olyan megoldások kialakítására, amely az 
ügyfelek legösszetettebb üzleti problémáira is képes választ adni – így például az azonnali fizetési rendszerre történő átállásra is.  

Integrációs tapasztalatok
A T-Systems fő szakterülete és tevékenysége a különböző technológián alapuló, komplex, nagyméretű projektek kivitelezése. 
A magyar pénzügyi szolgáltatói szektorban a vállalat több száz sikeres projekt- és rendszerintegrációt bonyolított le az elmúlt 
évek során.

End-to-end felelősség
A T-System komplex megközelítése biztosítja az összes leszállított elem tökéletes integrációját és a projekt egészét.

Elkötelezett szakértői csapat
A T-Systems többek közt üzleti elemzőkből, fejlesztőkből, mérnökökből, tesztelőkből és trénerekből álló elkötelezett 
szakember gárdával rendelkezik a pénzügyi szektorban lebonyolítandó projektekhez. A team közvetlen tapasztalatokkal 
rendelkezik nemzetközi azonnali fizetési projektekben és hazai banki fizetési és más IT projektekben. 

Helyi jelenlét
Tekintettel arra, hogy a T-Systems magyarországi központtal működik,  az azonnali fizetési projektekben a legmagasabb 
szintű, folyamatos támogatást tud biztosítani. 1. 2. és 3. szintű, a nap 24 órájában elérhető műszaki támogatással áll banki 
ügyfelei rendelkezésére.

Szaktudásukat és tapasztalatukat egyesítve, a T-Systems és az Icon Solutions személyre szabott, egyedi támogatást tud 
nyújtani a magyarországi bankoknak, lehetővé téve, hogy az azonnali fizetésre való átállás 2019. júliusi határidejét tartani 
tudják.


