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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

✓ Április 11-én és május 3-án az országos banki tesztkörnyezeten

verzióváltásra került sor.

✓ Április 24-én teljeskörű infrastruktúra teszt került megtartásra a

hálózati beállítások kivizsgálásának érdekében.

✓ Április 25-én teljes banki konzultációt rendeztünk, melyen a bankok

jelentős része képviseltette magát.

✓ A szállítóval beütemezett a rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó

tréningen vettünk részt 2019május 8-9 között.



ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK

✓ A belső komponensek biztonsági vizsgálatánál feltárt hiányosságok

javítása folyamatos. Közben megkezdődött a komponensek nem

funkcionális tesztelése is.

✓ Elkezdődött a rendszer biztonsági auditja, a vizsgálat lezárása 2019

május végére tervezett

✓ Tovább folyt a biztonsági naplóelemzések, riasztások kialakítása



ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK

✓ véglegesítettük a BKR Üzletszabályzatot, az RHKSZ-t és az

Együttműködési megállapodást

✓ Aláírásra került a HKNY szerződés, a Teljesítési szolgáltatás szerződés

egyeztetése folyamatban van.

✓ Elkészítettük a pilot időszakra vonatkozó szerződéstervezetet, amit

eljuttattunk a bankoknak és a Bankszövetségnek.

✓ Megkezdődött a pilot időszakra való jelentkezés



BANKI TESZTELÉSEK EREDMÉNYE

✓ Április 1-elmegkezdődött a kötelező tesztidőszak

✓ 1. kötelező körben 7 résztvevő teljesített hibátlanul.

✓ 2. kötelező körben 3 résztvevő teljesített hibátlanul.

✓ Performancia teszteken sok résztvevő alacsony TPS számmal

jelentkezett és vettek részt (1-10 TPS).

✓ Májusban folytatódnak a performancia tesztek, ennek során a GIRO is

küld a bankoknak magasabb TPS-sel tranzakciókat.



KOMMUNIKÁCIÓ A BANKOKKAL

✓ Tesztelés során feltárt hibák bejelentése a JIRA hibajegykezelőn

keresztül

✓ Rendszeres tájékoztató fórum a tesztelés kapcsán (legutóbb április 25-

én, következő május 22.)

✓ Rendszeres banki konzultáció a Bankszövetség szervezésében

✓ Rendszeresen frissülő tesztelési forgatókönyvek

✓ Személyes konzultációk

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

mailto:azur@mail.giro.hu


KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAI

✓ Májusban folytatódnak a kötelező banki tesztek

✓ További BCP-DRP teszteket folytatunk

✓ Véglegesítjük a teljesítési szolgáltatási szerződést

✓ Megkötjük a bankokkal az elszámolásforgalmi szerződéseket

✓ Megkötjük a bankokkal és az MNB-vel a pilot szerződéseket

✓ Elfogadásra kerülnek a szolgáltatáshoz kapcsolódó üzleti

dokumentumok (Üzletszabályzat, szerződések stb.)

✓ Felkészülünk a június 3-án kezdődő pilot időszakra.



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!


