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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

✓ Az R1F verzió tesztelése lezáródott, kikerült a banki teszt környezetre

✓ R1F verzió telepítése megtörtént az Éles infrastruktúra tesztelése
lezajlott

✓ Telepítésre kerültek a belső fejlesztések az Éles működésre szánt
verziói

✓ Folyamatosak az „elvesző üzenetek”-hez és a telephely váltáshoz
kapcsolódó vizsgálatok

✓ A banki végpontok beállítása folyamatos, a sávszélesség bővítések
megtörténtek



ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK

✓ Megtörtént a rendszer biztonsági auditja, mely igazolta, hogy a

GIROInstant rendszer biztonságos és biztonságosan üzemeltethető

✓ Beállításra került az MNB által kért sávszélesség allokáció

✓ Ajánlást adtunk ki a sávszélesség és egyéb hálózati és alkalmazás

beállítások kapcsán



ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK

✓ GIRO IG és FB elfogadta a BKR ÜSZ-t, RHKSZ-t, a Teljesítési szolg.

Szerződést és a GIROHáló ÜSZ-t

✓ Eljuttattunk a bankoknak és a Bankszövetségnek a pilot időszakra

vonatkozó szerződéstervezetet, amit 19 résztvevő írt alá.

✓ Felkészültünk a pilot időszakra

✓ Folyamatosan kezeltük a banki bejelentéseket



PILOT IDŐSZAK EDDIGI EREDMÉNYE
✓ A Pilot első hete alatt 22 átutalást (6 sikeres, 16 sikertelen), illetve 212

másodlagos számlaazonosítóhoz kapcsolódó üzenet (195 sikeres, 17

sikertelen), a második héten 68 átutalást (18 sikeres, 50 sikertelen)

küldtek a részvevők

✓ Június 12-ig, a Pilot-ra jelentkezők közül a PST döntést követően 12

bank jelezte a visszalépési szándékát

✓ Az infrastruktúra megfelelően működik



KOMMUNIKÁCIÓ A BANKOKKAL

✓ Tesztelés során feltárt hibák bejelentése a JIRA hibajegykezelőn

keresztül

✓ Rendszeres tájékoztató fórum a tesztelés

✓ 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

✓ 2019. júniusban - PILOT üzem koordinálása

✓ 2019. júniusban - A nyári tesztforgatókönyv szerinti banki teszt

koordinálása

✓ 2019. júniusban - további GIRO oktatások

✓ 2019. július 1. - Éles indulás

✓ 2019. július 1-augusztus 31-ig önkéntes éles próbaüzem

✓ 2019. szeptember 1-2020. március 1-ig kötelező éles próbaüzem



A GIRO KÉSZÜLTSÉGE

A GIRO határidőre, a megadott költségkereten belül elkészült a vállalt 

feladataival. A GIROInstant rendszer július 1-én élesbe áll!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


