Specifikace služby
zákazník
SW:
HW:

Aplikace SIM Toolkit nebo java nahraná na SIM nebo na mobilním telefonu.
Zákazním musí před platbou spustit aplikaci, aby mu mohl přijít účet.
Mobilní telefon, PDA ..

Co dělá zákazník:Chce platit :
• spustí si aplikaci
o bez fronty: řekne nebo zadá prodejci svoje číslo.
o Ve frontě: do aplikace zadá č.platebního terminálu (napsaný třeba někde nad
kasou) a aplikace mu vygeneruje jednoduchý kód který se odešle společně
s žádostí o platbu k platebnímu systému
• aplikace přijme SMS a reprodukuje jí v aplikaci v rozumné grafické podobě.
• potvrdí že chce zaplatit - zadáním PINu
• Aplikace odešle potvrzenou účtenku do platebního terminálu.

Prodejce - obchod(platba u kasy)
SW: Nový firmware plo platební terminál, umožňující platbu telefonem.
HW: Kasa a k ní připojený platební terminál(shodný pro platbu kartou)
Tedy nic nového.
Co dělá prodejce:
• požádá o tel.č. nebo o vygenerovaný kód ten zadá do platebního terminálu (ten pozná
podle délky zda jde o tel.č. nebo o kód čekajícího ve frontě)
• zpět přijde potvrzení že je zaplaceno (jako při platbě kartou)

Prodejce - automat u benzínové stanice
SW: Nový firmware plo platební terminál, umožňující platbu telefonem.
HW: Samoobslužný platební terminál pro založení účtenky a odesílání na info do platebního
systému.
Co dělá automat:
• má spuštěnou aplikaci
• požádá o číslo nebo kód (jako u obchodu) a kolik chce zákazník natankovat (v případě
kreditní karty jen telefoní číslo a pin)
• aplikace odešle data do platebního systému, a potvrzovací SMS na telefon (stejně jako
v obchodě)
• zpět přijde potvrzení že je zaplaceno a uvolní se stojan kde se nastaví kolik je
zaplaceno.

Možnost rozšíření na bankomaty
SW:
•
•
•
•

Nový firmware
Ve frontě v aplikaci vyberu výběr z bankomatu, zadám registrační kód bankomatu (napsaný
nad bankomatem), výši výběru a PIN.
Banka ověří moje informace a možnosti.
Přistoupím k bankomatu v menu vyberu výběr telefonem a zadám moje číslo.
Okamžitě vyjedou peníze

Banka
HW:
SW:

Platební systém pro platební karty.
Softwarový upgrade platebního systému.
Propojení účtu s telefonním číslem (už Bývá pro potvrzovací SMS)
Zajistí Aplikaci SIM Toolkit pro platbu kartou.

Operátor
HW:
SW:

Stávající síť.
Zanese potřebná data do SIM karet.(skrze svou síť)

Znázornění postupů při platbě
Platební systém/
banka

zákazník

Platba s
předověřováním
během fronty

Spuštění aplikace
SIM-T
Zadání č.terminálu
SIM-T vygeneruje kód

SMS – autentizace, kód
Ověřování

Nahlásí obchodníkovi
vygenerovaný kód
Potvrzení platby
PINem

SMS - žádost o potvrzení
platby

SMS - potvrzení platby
(PIN)

Platba bez
předověřování
během fronty

obchodník

Řazení do fronty
Přiřazení kódu
Platba,
potvrzení

Spuštění aplikace
SIM-T
Nahlásí
obchodníkovi tel. č.
Potvrzení platby
PINem

Žádost o platbu

Potvrzení přijetí platby

Žádost o platbu
SMS - žádost o potvrzení
platby

Ověřování

SMS - potvrzení platby
(PIN)

Platba,
potvrzení

Potvrzení přijetí platby

Zadání platby
+ kódu do
terminálu

Potvrzení o
proběhlé
platbě

Zadání platby
+ tel.č. do
terminálu

Potvrzení o
proběhlé
platbě

