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• Előző PIB óta elért eredményeink

• Banki tesztelések eredménye

• Kommunikáció a bankokkal

• Következő időszak feladatai

•A GIRO készültsége

Miről lesz szó?



ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK

✓ A Nets határidőre szállítja a szoftververziókat, amelyet folyamatosan

tesztelünk. A tesztelési tapasztalatok nagyon pozitívak

✓ Belső fejlesztések egy része már lezárult

✓ Sikeres MNB-GIRO láncteszteket folytattunk és folytatunk

✓ Teszt, QA és PILOT Infrastruktúra platformok elkészültek

✓ Elkészültek a hálózatfejlesztések

✓ Február 1-el lezártnak tekintjük a specifikációt



ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK

✓ Elkészült a belső folyamatfelmérés, folyamatban van az implementáció

✓ Elkészítettük az Üzletszabályzat és az Elszámolásforgalmi szerződés

tervezetét, folyamatban van a banki ésMNB egyeztetés

✓ MNB-vel közös megállapodások



BANKI TESZTELÉSEK EREDMÉNYE

✓ 2018. október 1 – 2018. december 31-ig technikai csatlakozási tesztek
sikeresen lezajlottak, minden banknál kiépítettük az igényelt
kapcsolatot

✓ 2019. január 2 – Önkéntes banki üzleti tesztek

✓ Január: egy tranzakciós tesztre 18 bank jelentkezett, ebből 12
küldött sikeresen üzenetet

✓ Február: 18 bank küldött sikeresen üzeneteket, egy tranzakciós
tesztre 34 bank jelentkezett, eddig 8 küldött sikeresen üzeneteket*

*2019. február 27-i adat (a februári egy tranzakciós teszt keretében a bankok még március 1-is
küldhetnek be tranzakciót!)



KOMMUNIKÁCIÓ A BANKOKKAL

✓ Tesztelés során feltárt hibák bejelentése a JIRA hibajegykezelőn

keresztül

✓ Rendszeres tájékoztató fórum a tesztelés kapcsán

✓ Rendszeresen frissülő tesztelési forgatókönyvek

✓ Személyes konzultációk

✓ Dedikált e-mail cím (azur@mail.giro.hu )

mailto:azur@mail.giro.hu


KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAI

✓ Márciusban folytatódnak az önkéntes banki tesztek

✓ GIRO oldalon BCP-DRP teszteket folytatunk

✓ Április 1-től kötelező banki üzleti tesztelés

✓ Április 1-től 0-24-esműködésre állunk át

✓ Tervezzük a pilot időszakot, amit június 3-23-ig tervezünk

✓ Véglegesítjük a szolgáltatáshoz kapcsolódó üzleti dokumentumokat,

szerződéseket



A GIRO KÉSZÜLTSÉGE

A GIRO jelenleg az ütemtervének megfelelően, a megadott költségkereten

belül halad az AZUR projekttel. A GIRO oldalán nem látunk az július 1-i

élesindulást hátráltató vagy akadályozó tényezőt.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


