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Sebesség váltás
Magyarországon
A ciklikus feldolgozástól
az azonnali fizetésig

Döntéspont – Bevezetés
A Magyar Nemzeti Bank kötelező azonnali fizetési program
bevezetését írja elő 2019-től. Ezt három döntő tényező
motiválja: a Magyar kormány és a Nemzeti Bank
elkötelezettsége a magyar fizetési piac modernizálása iránt,
az ágazat versenyképességének növekedése iránti igény és
természetesen a digitális teret egyre kiterjedtebben
használó ügyfelek valós idejű fizetési igénye.
2019 júliusától a magyar bankok ügyfeleinek lehetősége nyílik minden 10 millió
forint alatti összeget mindössze 5 másodperc alatt eljuttatni egy másik
számlatulajdonosnak. A „másodlagos számla azonosítók” és a „fizetési
kérelem” lehetőségei további könnyítést jelentenek az ügyfelek számára, és
segítik a valós idejű fizetés elterjedését.
Mivel az azonnali fizetés mind feldolgozási sebesség, mind az elszámolás
bizonyossága tekintetében komoly előnyt jelent, a bankok országszerte
mozgósítani kezdték erőforrásaikat, hogy ennek a lehetőségnek már az első
pillanatától részesei lehessenek. Az azonnali fizetés megvalósításához
rendelkezésre álló határidők fényében azonban a magyar bankoknak komoly
döntéseket kell hozniuk a szervezeteik üzleti és IT igényeihez legjobban
illeszkedő azonnali fizetési megoldás kiválasztásáról.
Új szolgáltatások, így az azonnali fizetés bevezetéséhez is a bankoknak,
megközelítésmódjuk megválasztásán felül figyelembe kell venniük saját
számlavezető rendszereiket, csalásfelderítő eljárásaikat és a már meglevő
banki infrastruktúra adaptálásának és fejlesztésének kérdését is.
Az Icon Solutions globális, azonnali fizetésekkel kapcsolatos tapasztalatai
alapján összefoglaljuk, milyen gyakori kihívásokra lehet számítani, illetve
ezekre milyen lehetséges megoldások kínálkoznak a magyar piacon.

Complexity simplified

A múlt árnyai – Problémák és kihívások
A magyar azonnali fizetési rendszer leginkább azzal riasztja el a bankokat,
hogy igen magas rendelkezésre állást: folyamatos (24x7x365) működést
követel meg tagjaitól. Ez annyit tesz, hogy a számlavezető rendszernek, a
főkönyvi rendszernek, a csalás- és tiltás szűrésnek, a fizetési csatornáknak,
stb. folyamatosan képeseknek kell lenniük azonnali fizetési megbízásokat
feldolgozniuk. Az alábbiakban az ezen rendszerekkel kapcsolatos problémákat
elemezzük:

Számlavezető rendszerek / főkönyvi rendszer
Az azonnali fizetéssel érkező összegeknek 5 másodpercen belül a
kedvezményezett rendelkezésére kell állniuk. Ez a szemlátomást egyszerű
követelmény máris két akadályba ütközhet:

Napi állásidő: A jelenleg használt számlavezető rendszerek elsődleges
és legkomolyabb problémája, hogy a nap elején és végén esedékes
műveleteik futtatása alatt nem hozzáférhetők. Ez az állásidő azért
szükséges, hogy a rendszerek kiszámolhassák a kamatot és a
különféle díjakat, illetve elvégezzék az egyeztetéseket, korrekciókat,
stb. Ez azonban közvetlenül szembe megy az azonnali rendszer
szabályaival, mivel korlátozza a kedvezményezett számlájára való
könyvelést, és megakadályozza a folyamatos rendelkezésre állást.
Elosztott számlák: A számlavezető megoldásokkal kapcsolatos
második leggyakoribb probléma a több párhuzamos számlavezető
rendszer használata. A ügyfél számlák több rendszerben kerülnek
tárolásra, és összetett algoritmusokkal lehet csak eldönteni, hogy
melyik számla melyik rendszerhez tartozik. A helyzetet tovább
bonyolítja, hogy e rendszerek állásideje eltér, sőt, egyes tranzakciók
akár több, más-más rendszerben létrehozott számlát is érinthetnek.

Csalásfelderítés
Az azonnali fizetések természetüknél fogva visszavonhatatlanok, így csak
ezred másodpercek maradnak az esetleges csalások és a tiltólistán levő
szervezetek kiszűrésére. A szűrő rendszerek jelenleg az alábbi forgatókönyv
szerint működnek.

Tiltás szűrés: A tévesen tiltottnak minősített tranzakciók szektor
átlaga kb. 5%. Így tehát néhány ezer fizetést kell megállítani manuális
beavatkozással, mielőtt ellátnák téves riasztás jelzéssel, és
továbbküldenék teljesítésre. A manuális ellenőrzés során minden
lejelentett riasztás ellenőrzése átlagosan néhány percet vesz igénybe,
és csak ezután küldhető tovább téves riasztás jelzésével. Ha
összeadjuk e manuális ellenőrzés időigényét az üzenetenként
átlagosan 1,5 keresőszó találattal, azonnal látható, hogy az azonnali
fizetések nyilvánvalóan túllépik a teljesítményre vonatkozó SLA-kat.
Csalásfelderítés: Csalásra utaló jeleket keresni egy fizetési
megbízásban még bonyolultabb feladat, mivel a csalás szűrő
rendszerek több, jellegükből adódóan többnyire különálló adattárból
gyűjtik az adatokat. Ezen adat stream-ek némelyike valósidőben
férhető hozzá, és a legfrissebb tranzakció információt tartalmazza,
míg más stream-ek csak napzáráshoz szállítanak adatot. Ezek az
eltérések megtörik a folyamatot, érvénytelenítik a tranzakciók átfogó,
ciklikus felfogását, ezzel pedig csökkentik a csalás kiszűrésének
képességét.

Ezen felül a tényleges csalások értékelése is manuálisan történik, ami ismét
csak késedelmet okoz a fizetés feldolgozási munkafolyamatban (workflow).

Fizetési csatornák
Bár a magánszemélyek és a vállalatok rendelkezésére álló fizetési csatornák
zöme folyamatosan elérhető, minden esetben az adatok minősége a
legnagyobb kihívás. A csatornákat ezen felül még frissíteni is kell a preferált
fizetési mód kiválasztása vagy a várható fizetési mód megjelenítése miatt.

Üzenet formátumok: Egyes csatornák nem a modern ISO20022 alapú
iparági szabvány szerinti üzenet formátumot alkalmazzák. Ez
formátum konvertáló eszközök igénybevételét teszi szükségessé vagy
a csatorna egyes szintjein, vagy a fizetés feldolgozási rendszerben.
Sok esetben ezek a régi formátumok nem képesek a fizetéshez
tartozó összes információt tárolni, mely újabb adatbővítési
(enrichment) lépést iktat a fizetési ciklusba.
Batch feldolgozás: A nagy szervezetektől érkező kötegelt fizetési
file-ok nagymértékben szervezetre szabottak, és egyetlen file több
programhoz (scheme) tartozó fizetést tartalmaz. Ez, bár az ügyfél
számára előnyösebb, a bankokra hárítja az adatbővítés, tárolás és
olykor még a manuális egyeztetés költségeit is.

Új motor vagy turbó feltöltő? – A megfelelő
azonnali fizetési megoldás megtalálása
A fizetési rendszerek számítástechnikai megoldásai folyamatosan fejlődnek. A
magyar bankok egy korábbi állapotról, ahol több önálló fizetési tömb (silo)
felelt meg a bank egyes üzletágainak eljutottak oda, hogy ma már csak
egyetlen központi egységre (hub) vagy csupán néhány fizetési motor
együttesére épülő megoldás (összetett fizetési hub) szolgálja ki az igényeket.
Ezáltal a bankok nagyobb fokú ellenőrzést gyakorolhatnak fizetési folyamataik
fölött, és jobb döntéseket hozhatnak likviditási kockázataikkal kapcsolatban.
Ezt a váltást az az igény motiválta, hogy a bankok az egyre növekvő
fenntartási költségekkel járó régi technológiákat maguk mögött hagyva
egyetlen nézetben kívánják megjeleníteni a teljes bank fizetési folyamatait.
Ezek továbbra is fontosak a vállalatok számára, és minden, fizetéssel
kapcsolatos projektnek e célokat kell szem előtt tartania. Mivel az azonnali
fizetés gyökeresen eltér a hagyományos kötegelt fizetési rendszerektől, az
alábbiakban megvizsgáljuk, hogy a jelenleg elterjedt iparági megoldások
mennyire felelnek meg az igényeknek.

1. Megoldás: egyetlen központi fizetési rendszer (hub)
Az elmúlt évtized tökéletesen példázza, milyen előnyökkel jár, ha egy bank az
összes fizetési motorját egyetlen, egységes fizetési rendszerbe olvasztja. Egy
ilyen központi rendszer lehetővé teszi a bankok számára, hogy minden,
fizetéssel kapcsolatos adatuknak egyetlen megbízható forrása legyen. A
szolgáltatás orientált architektúra (Service Oriented Architecture) segítségével
ezek a központok megkönnyítették harmadik felek rendszereinek – pl. tiltásés csalás szűrés, deviza konverzió, díjszámolás, stb. – illesztési nehézségek
nélküli (plug and play) csatlakoztatását. A hub-ok tervezése és architektúrája
azonban a fizetéssel kapcsolatos kihívásokat ekkor, azaz még a batch
feldolgozás idején kezdte el figyelembe venni. A megoldások nagyrészt batch
alapon működtek, melyek éjszakai elszámolást és kiegyenlítést támogattak.
Ez azt jelentette, hogy a hub-ok addig tárolták a fizetési megbízásokat, amíg
azokat nem validálták és az adatok nem bővültek/frissültek; az egyenlegek
függőben maradtak, és bármilyen manuális beavatkozás, ha szükséges volt, a
fizetési időrend befolyásolása nélkül történhetett..

Mellette szóló érvek:
• A fizetés feldolgozás képessége
különböző programok
környezetében is – magas és
alacsony érték
• A fizetési sor rugalmas kezelése a
sorbaállítás és újrapróbálás
segítségével
• Minden program fizetési adatának
egyetlen forrása van
• Támogatja a kötegelt és az egyedi
fizetési állományokat is
• Lehetővé teszi a manuális
beavatkozást javítás és frissítés/
bővítés céljára egyaránt
• Helyszíni, több-csomópontú
megvalósítás segítségével
rugalmasan méretezhető
• A régi szoftver és hardver
kiiktatásával csökkenti a licensz
költségeket
Ellenérvek:
• Nincs teljes
(Segment,Target,Position-re)
tervezve, illetve arra, hogy az
azonnali fizetések nem
funkcionális követelményeit – pl.
nagy áteresztőképesség, SLA
nyomon követés, stb. - teljesítse.

• Megvalósítása nagy költségekkel
jár, és akár több évig is tarthat
• Nagyon összetett: külön ügyviteli
szabályokat, üzleti és
munkafolyamatokat (workflow)
igényel az egy hub-on belül
működő több program miatt
• A rendszer teljes lecserélése (Rip
and Replace) számottevő technikai
és üzleti kockázatot jelent a
megvalósítás során
• Bármely változás, akármilyen kicsi
legyen is, igen sok fizetési
folyamatot befolyásolhat
• Nincsenek világos határvonalak a
tesztelés kezdete és vége között
az egyes programok esetében
• Azoknak a munkatársaknak, akik
az egyik programot támogatják,
mélyrehatóan kell ismerniük a
többi, ebben érintett programot is
a változtatások biztonságos
elvégzése érdekében, ezáltal pedig
a magas szaktudású munkaerő
számlája növeli a költségeket.

2. megoldás: Összetett Payment hub-ok
A különböző programok és üzletágak részére rendszeresített különálló fizetési
hub-ok bevált architekturális felfogás eredményei, melyeknek még a modern
fizetési környezetekben is van némi létjogosultsága. A megoldás lehetővé
teszi, hogy fizetéseinket üzletágak, csatornák, programok, tranzakciós érték
vagy e tényezők közül néhány, illetve ezek és továbbiak szerint különálló,
egymástól világosan elhatárolt feldolgozási streamekbe válogassuk. Ez
megkönnyíti a gyors és lassú, belföldi és külföldi fizetési programok
elválasztását, a bankok pedig e fizetések kezelésére a hozzájuk leginkább
illeszkedő rendszert használhatják. Ennek eredményeként sok szolgáltató a
legjobb szolgáltatást nyújtja, de rendkívül magas költségen.

Mellette szóló érvek:

Ellene szóló érvek:

• Az egyes programokkal
kapcsolatos követelmények egy
dedikált megoldással teljesíthetők,
melyek csak e szükséges
követelményeket teljesítik

• A sok szolgáltató és szoftver
licenszdíj miatt nagyon drága

• Az egyik rendszer leállása
elhanyagolható hatással lesz a
többi rendszerre

• Több kapcsolatot kezel csatornák
és hub-ok között
• Funkciókat dupláz, mivel a hub-ok
a közös funkciókat nem tudják
„újrahasználni”.

• Lehetővé teszi az adott
programhoz legjobban illeszkedő
technológiák összeválogatását.

3. megoldás: „Két rendszerből a legjobbat” – a keret
elvű megközelítés
Mióta 2008-ban az Egyesült Királyságban bevezették az ún. Faster Payments
Service-t , szakembereknek sok tanulság levonására nyílt lehetőségük. A
gyorsabb fizetések (batch processing feldolgozásnál) gyorsabb IT
infrastruktúrát és tökéletesen automatizált üzleti folyamatokat (teljes STP)
igényeltek. Míg a fizetési hub-ok többségében új upgrade-ket vezettek be a
gyorsabb vagy azonnali fizetések és a kötegelt fizetések együttes kezelése
érdekében, az átmenet nehéz volt, időigényes, és igen hibaérzékeny. E hibák
egy része a mai napig kísért egyes banki rendszereket.
E hub-ok magjait ugyanis arra tervezték, hogy batch feldolgozást
támogassanak, és mivel a batch alapú programok jelenleg is futnak, csekély a
motiváció az architektúra egyetlen programot támogató áttervezésére. Ezen
új upgrade összetettsége és az azonnali fizetések gyors terjedése azonban
arra késztette a szoftvermérnököket, hogy a fizetési hub-okat teljesen új
felfogásban vegyék szemügyre.
A meglevő Batch Payment Hub leállítása helyett célszerűbbnek tűnt egy olyan
különálló azonnali fizetési keretrendszert megvalósítani, mely kiszolgálja az
azonnali fizetési igényeket. Egy konkrét dedikált Fizetési mód modul segíthet
a hagyományos (IG1, IG2, SWIFT) fizetéseket az azonnali fizetésektől (IG3,
SEPA IP) elkülöníteni, miután azok a megbízás kezelő rendszeren keresztül
beérkeznek. Ez a kialakítás lehetővé teszi a bankok számára, hogy külön
munkafolyamatokat működtessenek azonnali, illetve kötegelt fizetések
céljaira, és egyidejűleg több azonnali fizetési programhoz kapcsolódjanak. A
hagyományos hub és az új keret elvű rendszerek egyetlen fizetési
adattárházzá való összekapcsolásával a vállalati döntéshozók jelenlegi kezelő
felületeiken egyetlen pillantással egységes képet kapnak a szervezet fizetési
helyzetéről. Ez azt biztosítja, hogy a végfelhasználói tapasztalat/élmény
változatlan marad a fizetés feldolgozásban érintett minden fél számára.

Egy ilyen keret ideális esetben a legújabb open source technológiák és
architektúrák elveit alkalmazná, hogy lehetővé tegye a munkafolyamatok
teljes alapszintről való megtervezését. A open source technológiák jelentősen
csökkenthetik a licensz költségeket, ráadásul a megoldás hagyományos
hardveren is működhet (nincs szükség mainframe megoldásokra), ami további
költségcsökkenést jelent. A hagyományos programokkal ellentétben az
azonnali fizetési programok fizetési forgalma az eddigi tapasztalatok szerint
exponenciális növekedést mutat. Magyarországon pl. az azonnali fizetések
összforgalma 2024-re várhatóan 957 millió Euroval megelőzi a kártyás
fizetésekét e-kereskedelmi fizetések esetében. A különálló alkalmazásokon
alapuló építkezés (containerisation) a termék és a tesztkörnyezet gyors
felállíthatóságát eredményezheti, és gyors horizontális méretezhetőséget
biztosít szükség esetén. Az API-k harmadik feles szolgáltatókkal és új fizetési
csatornákkal való gyors integrációra tervezhetők: az így létrejött platform
egyes PSD2 követelmények megoldására is alkalmas. Az üzenetvezérelt
architektúrák lefektethetik egy megbízható, reszponzív és méretezhető
rendszer alapjait, mely lehetővé teszi a bankok számára, hogy mérsékeljék a
műszaki hibákat és teljesen zökkenőmentes feldolgozást kínáló fizetési
folyamatok felé vegyék az irányt. Egy ilyen innovatív rendszer gyökeresen
megváltoztathatja egy bank fizetés feldolgozási képességét, és megvalósítja a
gyors – órákon belül és nem hetek vagy hónapok múlva végrehajtott –
reagálást üzleti, műszaki és jogszabályi változásokra

Mellette szóló érvek:
• Igen rugalmas, üzenetvezérelt,
könnyen méretezhető és
„jövőbiztos” architektúra
• Csökkentett piacra jutási idő és
korlátozott kockázat a jelenlegi
fizetési folyamatok minimális
megszakítása miatt
• Az Instant Payments & API Banking
(PSD2) rendszerekkel való
konvergencia lehetősége folytán
„jövő biztos”
• A nem azonnali fizetési
megbízások sorba állíthatók, és
egyetlen fizetési adattárházban
kezelhetők
• Egységes nézetet nyújtanak a
szervezeten belüli fizetésekről
• Tág határok között méretezhető,
és széria hardveren is futtatható
• Egy új platform lehetőséget
biztosít automatizált teszt
szkriptek kialakítására már a
kezdetektől
• A tesztelési erőfeszítések az
azonnali fizetési rendszer
tesztelésére korlátozódnak, nem
pedig a fizetési programok
összességére

• Az üzemeltetési és az üzleti
felhasználói élmény változatlan
marad
• A lassú fizetési programok jövőbeli
kivezetése gyakorlatilag zérus
hatással lesz az azonnali fizetések
feldolgozására
• Megszünteti a szervezetek
függőségét a régi rendszerekhez
szükséges készségektől,
feleslegessé teszi a költséges
munkaerő felvételt és a nem
kívánatos elbocsátásokat.

Ellene szóló érvek:
• Megköveteli a szervezetektől, hogy
új, progresszív módszertanokat és
fizetési folyamatokat tegyenek
magukévá
• A régi saját fejlesztésű rendszerek
mellett az új open source
technológiák bevezetése
készségfejlesztést igényel.

Hogy váltsunk sebességet? – a fizetési
folyamat forradalmasítása
Ha támogatni kívánják az azonnali fizetés könnyű bevezetését és biztosítani,
hogy a program SLA-k teljesüljenek, a magyar bankoknak meg kell
valósítaniuk az alábbi megoldásokat és rendszereket:

Másodlagos számla azonosítók
A magyar azonnali fizetési program biztosítja annak jelentőségét, hogy
számlaszámokat másodlagos azonosítóval váltsák fel, mint pl.
mobiltelefonszám, email, személy igazolvány szám, stb. Ezáltal az ügyfelek
gyorsan kezdeményezhetnek utalásokat kapcsolataik felé, és csökken az
átutalási folyamat összetettsége is. A bankoknak frissíteniük kell mobil és
internet bankolási csatornáikat, hogy ezen üzenet formátumaikban a
számlaszám kiváltóiként támogassák e másodlagos azonosítókat. Ezen felül
fizetési munkafolyamataikat egy lépéssel megtoldva ki kell bővíteniük e
fizetési megbízásokat a kedvezményezett tényleges számlaszámával és a
kedvezményezett bank BIC kódjával. A számlaszám egy harmadik fél által
működtetett szolgáltatásból hívható le, mely nyilvántartási rendszeréből
biztosítja a másodlagos azonosítóhoz tartozó számlaszámot.

Fizetési kérelem
Az azonnali fizetések legjellemzőbb esete a mobiltelefonok használata fizetés
kezdeményezésére magánszemélyek, vállalatok vagy kormányzati szervek
rendszeres szolgáltatói felé. Ez azt jelenti, hogy a mobilbanki alkalmazásokat
tovább kell fejleszteni olyan módon, hogy segítségükkel gyorsan és
zökkenőmentesen lehessen azonnali fizetést kezdeményezni és fogadni. QR
kódok és másodlagos azonosítók arra is használhatók, hogy a szolgáltató
csupán másodlagos azonosítójának vagy számlaszámának ismeretében
„fizetési kérelem” üzenetet küldjön a fogyasztónak. Amint a fogyasztó
jóváhagyta, a kérés azonnal azonnali fizetéssé változik, és így a teljes
tranzakció lezárul. Új ISO üzenet típusok mint pl. a pain.013 és a pain.014
fizetési kérelmek feldolgozására használhatók a csatorna oldalán és a fizetési
hub-on keresztül is.

Számvitel/főkönyv
A számviteli rendszerek jelenlegi állapotával kapcsolatos problémákat fent
számba vettük. Az alábbi lehetőségek ugyanakkor zökkenőmentes átmenetet
kínálnak a számviteli rendszerek korlátozott elérhetőségétől a könyvelések és
egyenleglekérdezések folyamatos rendelkezésre állásáig.
Számviteli hub
Egy számviteli hub köztes rendszerként működik az összetett (multiple)
számviteli rendszerek és a főkönyvi rendszerek között a bankban és a fizetési
hub-ban. A számviteli hub tartalmazza az utalási célszámla számviteli
rendszerének azonosításához szükséges összetett algoritmust (logic).
Emellett ezen számviteli és főkönyvi rendszerek mindegyikének
elérhetőségéről is tárol információt, majd az egyenleg lekérdezést és a
könyvelési kérelmet vagy a megfelelő számviteli rendszerhez vagy egy árnyék
egyenleg rendszerhez továbbítja. Fizetési hub-ként most csak egyetlen
számviteli rendszerrel kell kapcsolatba lépnie: a számviteli hub-bal, nem
pedig több rendszerrel mint az előző esetben.
Shadow Balance
A shadow balance gyakran a számviteli rendszerek folyamatos
hozzáférhetőségének megoldása. A shadow balance egy közel valósidejű
egyenleget tart karban a bank összes számlájáról. A shadow balance
alapvetően kétféleképpen működhet:
• Minden könyvelés (posting) és lekérdezés irányulhat a shadow balance
rendszerre, mely ezt követően továbbítja ezeket a számlavezető
rendszerhez, amint az utóbbi készen áll műveletek lebonyolítására. Ez azt
biztosítja, hogy a shadow balance mindig a számlavezető rendszer aktuális
állapotát tükrözze. Amíg a fő számviteli rendszer nem hozzáférhető, addig
a shadow balance rendszer tárol minden, ezen idő alatt indított kérelmet,
majd könyveli a fő számviteli rendszerre a megfelelő sorrend betartásával,
amint az ismét online állapotba került.
• Alapesetben minden könyvelés és kérelem a számlavezető rendszerbe
vagy a számviteli hub-ba továbbítódik. Nap végi offline feldolgozási ciklus
megkezdése előtt a fő rendszer egyenleg adatcsomagot küld a shadow
balance rendszernek. Amint a fő rendszer offline állapotba kerül, minden új
kérést a shadow balance rendszer fogad, mely tárolja a könyveléseket és a
kéréseket, és frissíti egyenleg pozíciót. Mikor a fő rendszer ismét online
lesz, a shadow balance rendszer elkezdi beérkezési sorrendben átvezetni a
könyveléseket a fő számviteli rendszerre. Amint a rendszer behozta a
lemaradást, a fizetési hub-tól származó minden új kérés közvetlenül a fő
számviteli rendszert illeti..

Tiltás szűrés
A tiltás szűrő rendszereket képessé kell tenni folyamatos rendelkezésre
állásra. A téves riasztások arányának csökkentése érdekében a bankoknak
tenniük kell róla, hogy a „fehérlista” frissítése gyakrabban történjen. Jobb és
gyakoribb KYC ellenőrzések azt is biztosítják, hogy az ügyfél vállalkozásával
kapcsolatos minden fontos információ kézben van, így bizonyos fokú
automatizálás lehetővé válik, mikor a téves riasztások megszüntetését célzó
korrekciós döntés születik.

Csalásfelderítés
A csalásfelderítő rendszereknek képeseknek kell lenniük új forrásokból is
adatot fogadni, ugyanakkor alacsony reakcióidőre is szükségük van, hogy ezen
új információ alapján azonnal lépni tudjanak. A csalásfelderítő rendszereknek
azonnal jelezniük kell, és a szolgáltatásnak folyamatosan működnie kell. Az
adaptív viselkedés elemzés fontos szerepet játszik a modern csalásfelderítő
módszerekben. A gépi tanulás tovább javíthatja az ellenőrzések minőségét, és
csökkentheti a téves jelzések számát. A döntéshozatalban szabályalapú
automatizáció szükséges annak biztosítására, hogy minden szűrési kérelmet
manuális beavatkozás teljes mellőzésével hajtottak végre.

Munkafolyamat kezelés
Döntő fontosságú, hogy a batch feldolgozás és az azonnali fizetés
munkafolyamatai legyenek elválasztva egymástól. Saját folyamataik – mint pl.
nagy teljesítmény kis értékű fizetésekre és kis teljesítmény nagy értékű
fizetésekre – biztosítják a nagyfokú elérhetőséget és a ritkább működési
zavart a tényleges feldolgozás alatt. Ezen felül lehetővé teszi a bankok
számára, hogy lassú fizetéseiket lassan és fokozatosan a gyorsabb
csatornába tereljék csekély hatást gyakorolva a meglévő architektúrára.

Esettanulmány – Az Egyesült Királyság Faster
Payments Adoption projektjének tanulságai
Az Egyesült Királyság Faster Payments (FPS) megoldása világszerte az egyik
legjobb tanulási lehetőség az ügyfelek számára. A program tervezése és
megvalósítása során azonban az Egyesült Királyság minden bankja tapasztalt
kihívásokat és problémákat informatikai megvalósítási terveikkel és a program
követelmények értelmezésével kapcsolatban. Ezen problémák és tanulságok
egy részét az alábbiakban közreadjuk:

Elosztott üzenet feldolgozás
Probléma: Tranzakció ‘versenyfeltételek’: A bankok többsége abból indult ki,
hogy a programból érkező üzenetek feldolgozása sorrendben történik, és
emiatt nem kell a sorban álló fizetések teljesítésének sorrendjével törődniük.
Valóságban azonban az FPS programról jövő üzenetek ritkán érkeztek a
megfelelő sorrendben. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a bank belső
rendszereinek válaszai sem voltak helyes sorrendben. Az ebből eredő
zűrzavar közepette a bank igyekezett a kéréseket és az egyes fizetési
megbízáshoz tartozó válaszokat összekapcsolni, és a fizetéseket eredeti
sorrendjük szerint feldolgozni.
Tanulságok: Az elosztott üzenet feldolgozó rendszerek használatából fakadó
rendszertulajdonságok valamilyen mérvű ismeret elengedhetetlen az ehhez
hasonló összetett integrációs projektek elindítása előtt. Ez az ’ismeret’ nem
minden esetben volt nyilvánvaló. Kérés és válasz összepárosítását, duplikáció
ellenőrzését, stb. az üzenet minden szintjén el kellett végezni a tranzakció
sikeres lebonyolítása érdekében illetve azért, hogy teljesítése eljusson az
elfogadás vagy a visszautasítás státuszáig.

Időtúllépés kezelése
Probléma: Gyakran egynél több fizetési rendszer vesz részt a tranzakció
teljes lebonyolításában. Ráadásul mindegyik szereti sajátjaként kezelni a
művelete, és magához ragadja a folyamat koordinálását, beleértve az
időtúllépés feldolgozását és a kilépés kezdeményezését is. Ha mindegyik
megpróbál ugyanabból a tranzakcióból kilépni, az több összetett eseménysort
eredményezhet, melyeket mind tervezni, kódolni és tesztelni kell. Például, ha
egy tranzakció túllépi az idejét, és mindegyik fizetési hub egyszerre elkezd
kilépni, a folyamatok beragadnak, mivel mindegyik rendszer megpróbálja
elvégezni a tranzakció rá tartozó részét, miközben a láncolatban előtte álló
rendszertől vár inputot.
Tanulságok: A megoldás tervezői megpróbálták ezt úgy megoldani, hogy
egyre csökkenő időtúllépési értéket vezettek be a tranzakció láncolatán
felfelé haladva, azaz a folyamat legutolsó eleme léptet ki legrövidebb idő
alatt, majd az érték fokozatosan növekedni kezd a lánc következő
rendszerében, és így tovább. Ahol több hub (vagy ESB) hat egymásra:
• Vagy tegyük meg az egyiket (a láncban az elsőt) mesternek, és az összes
többi legyen süket, azaz mindig a mester kezdeményezze a kilépést az
összes rendszerből, a CSM és a többi fizetési hub csak várja utasítását.
• Vagy pedig hagyjuk meg mindegyiknek a lehetőséget az időtúllépés
feldolgozásának kezdeményezésére, de utána feltételezzük, hogy ezt
mindegyik egyszerre is meg tudja tenni, ami fokozott tervezési és tesztelési
erőfeszítést igényel.

A rendszer teljesítmény nyomon követése
Probléma: A nem azonnali fizetések (rendszeres megbízások vagy eseti
kérések) komoly mértékben leterhelik a fizetési hub-ot. Jellemzően hatalmas
teljesítmény csúcsokat eredményeznek hónap elején és végén vagy hivatalos
ünnepek vagy ünnepi időszakok során. A CSM-hez hosszabb időn keresztül
beérkező nagy számú fizetés exponenciálisan terheli le a rendszer forrásait.
Tanulságok: Megfelelő ellenőrző mechanizmusnak kell működnie a
feldolgozási folyamatban részt vevő mindegyik rendszer esetében. A
fizetéseket priorizálni kell annak biztosítása érdekében, hogy az új
megbízások feldolgozása érkezésükkor megtörténjék, a rendszeres
megbízásoké pedig csak akkor, ha a szükséges sávszélesség ismét
rendelkezésre áll. A csatornákat figyelni kell, nehogy mennyiségi csúcsok

alakuljanak ki, gyanús tevékenységek történjenek, vagy helytelen input file-ok
érkezzenek az ügyfelektől. Emellett az összes rendszer helyes működését
folyamatosan figyelni kell annak érdekében, hogy ne terhelje késés a
feldolgozás folyamatát, és a szűk keresztmetszeteket idejében megvalósított
helyesbítő intézkedésekkel kezeljék.

A cél állapot – az azonnali fizetések
megvalósítása
Egy csatlakoztatható (pluggable) keretrendszer az azonnali fizetések
feldolgozásához megadja a bankoknak a szükséges rugalmasságot
megvalósítási időrend és a frissített belső rendszerekkel való sikeres
integráció tekintetében. Egy szervezési funkciónak a kerethez történő
hozzáadásával a bankok „jövőbiztossá” tehetik architektúrájukat, és
teljesíthetik a fejlődő üzenetszerkesztési szabványok és a formátum
konverzió igényeit, és egyben kielégítik több program azonos keretben való
kezelésének követelményeit. Logikai tekintetben egy ilyen keret az „azonnali
fizetések hub-ja” lenne, mely a bank rendelkezésére álló képességeket
maximális szintjükre emeli.
Az azonnali fizetési keretből származó fizetési adatok megjelenítése a
RESTful API-k segítségével lehetséges, melyek a bankok meglevő fizetés
kezelő felületeihez és likviditás kezelő rendszereihez csatlakoztathatók. Ez a
tervezés biztosítja azt, hogy a bank elemzőinek jelenlegi felhasználói élménye
gazdagodjon anélkül, hogy a háttérben bekövetkezett bármely változásról
tudomást szerezne.

Egy meglevő hub-bal párban működő fizetési
keretrendszer magas szintű architektúrája
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Egy könnyű, konfigurálható és méretezhető keret jelentősen csökkenti a
testreszabási költségeket, mivel könnyű karbantartani, és kevesebb fejlesztési
erőfeszítést igényel ügyviteli és jogszabályi változások esetén. A magyar
bankok komoly összegeket takaríthatnak meg azzal, hogy nem fektetnek
fölösleges pénzeszközöket speciális hardverbe, licenszdíjakba és esetleges
programváltásokba.
Komoly, forrásigényes és egyedi fejlesztések elkerülésével a magyar bankok
könnyen változtatható fejlesztési és teljesítési folyamatokat valósíthatnak
meg szervezeteikben, és a modern szoftver fejlesztési elvek és technikák
minden előnyéből részesülhetnek. Végül az azonnali fizetések nem csupán új
szolgáltatások és új termékek lehetőségét teremtik meg, hanem izgalmas,
modern megoldást is kínálnak a régóta előttünk álló kihívásokra: a fizetési
ciklus késedelmére és az alacsony hatásfokra.

Összefoglaló
A magyar bankoknak ma kevesebb mint két év áll rendelkezésére ahhoz, hogy
rendszereiket továbbfejlesztve képessé váljanak nagy mennyiségű azonnali
fizetés közvetlen feldolgozási igényeinek teljesítésére. Reális menetrend
szerint a határidő betartásához a bankoknak 2018 közepéig frissíteniük
kellene fizetési rendszereiket. Bár mind az egyetlen egységből álló, mind az
összetett fizetési hub-oknak megvannak az előnyei, a bankoknak olyan
megoldást kell keresniük, melyet kifejezetten azonnali fizetésre terveztek,
azaz olyat, mely ki tudja terjeszteni a már működő fizetési rendszereket, fel
tudja gyorsítani a szállítási időrendet, és kellően rugalmas a holnap igényeihez
való alkalmazkodáshoz.

Az Icon Solutions-ról és a
T-Systems-ről
Az Icon Solutions vezető technológia és azonnali fizetési megoldás szolgáltató
a T-systems Magyarország Zrt-vel, mint stratégiai partnerrel lépett a magyar
piacra, hogy ügyfeleinek könnyebb, gyorsabb és kezelhetőbb lehetőséget
adjon azonnali fizetésre az Instant Payments Framework (IPF) nevű
rendszerének segítségével.
A stratégiai partnerkapcsolattal az Icon az azonnali fizetési megoldások
élvonalában igyekszik pozícióját megszilárdítani. A T-Systems jelenlegi
ügyfelei profitálnak az Icon IPF termékfejlesztésbe való folyamatos
befektetéséből, mely lehetővé teszi a bankok számára a folyamatos
megtakarítást és teljesítményük javítását.

To find out more
iconsolutions.com
+44 207 147 9955
info@iconsolutions.com
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