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Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Bankomaty s funkcí vkládání hotovosti

Bankomaty s funkcí vydávání hotovosti

Bankomaty s funkcí  provádění převodů peněžních prostředků

Terminály k naplnění karet  elektronickými penězi

Terminály - akceptační zařízení v prodejních místech

Kód Název položky

Elektromechanické zařízení (ATM) umožňující oprávněným
uživatelům vkládat hotovost na jejich účet.
Může nabízet rozsah  dalších  služeb, jako dotaz na
zůstatek, převody vkladů, výběry hotovosti.  Kromě funkcí
ATM může mít i další funkce, např.  jako terminál pro
nabíjení 
e- peněz.

Elektromechanické zařízení (ATM) umožňující oprávněným
uživatelům vybrat hotovost z jejich účtu. Může nabízet
rozsah  dalších  služeb, jako dotaz na zůstatek, přijímání
vkladů a jejich převody. Kromě funkcí ATM může mít i další
funkce, např.  jako terminál pro nabíjení  e- peněz.

Elektromechanické zařízení (ATM) umožňující oprávněným
uživatelům provést převod peněžních prostředků z účtů. 
Může nabízet rozsah  dalších  služeb, jako dotaz na
zůstatek, přijímání vkladů a výběry hotovosti.

Terminál vkládající a zaznamenávající e-peníze na kartu.
Umožňuje převod elektronické hodnoty od vydavatele e-peněz
na kartu e-peněz majitele karty (zákazníka). Kromě této
funkce může mít tento terminál i funkci bankomatu.

Zařízení   umožňující použití platebních karet  (debetních ,
kreditních, charge) k platbě na prodejním místě obchodníka
ve fyzicky existujícím obchodě (POS - Point of sale).
Informace o platbě je zaznamenávána buď ručně na papírové
stvrzence (šeku) nebo elektronickými prostředky. Přenos
informace probíhá  buď "online" (s přístupem do databáze v
reálném čase) nebo "offline". Zařízení může mít i další
funkce, např. jako terminál akceptující e-peníze.

Akceptační zařízení  elektronického bankovnictvíNázev:

P0279 Druh akceptačního zařízení pro platební karty
Použití číselníku v parametrech:

Jednotlivé druhy akceptačních zařízení (tj.  bankomatů , terminálů, apod
zařízení)  přijímajících platební karty.

 

Charakteristika:

Poznámka:
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Elektronické terminály v prodejních místech

Terminál přijímající kartu e-peněz

Kód Název položky

Zařízení umožňující použití platebních karet  (debetních ,
kreditních, charge) k platbě na prodejním místě obchodníka,
u kterého je informace  o platbě  zaznamenávána
elektronickými prostředky (zařízením) a které slouží na
prodejním místě k elektronickému převodu peněžních
prostředků (EFTPOS - Electronic funds transfer at point of
sale). Přenos informace probíhá "online" (přístup do
databáze v reálném čase), případně "offline". Zařízení může
mít i další funkce, např. jako terminál akceptující e-
peníze. EFTPOS terminály jsou subkategorií POS terminálů.

Terminál  v prodejním místě, který dovoluje držiteli e-peněz
převést hodnotu e-peněz z jeho zůstatku do zůstatku
obchodníka.
Kromě této funkce může mít elektronické zařízení i další
funkce jako elektronický terminál v prodejním místě
(EFTPOS).

 



Strana:Katalog Dom Čís 1/1
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Verze StavKód domény

BA0079

Název domény

Kód: Akceptační zařízení  elektronického bankovnictvíNázev:

ZAKCZAR Akceptační zařízení pro platební karty 1.0 20 01.01.2005

Platnost od
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ZAKCZARKód:

ZAKCZARAkronym:

1.0 PlatnýStav: 01.01.2005Platnost od:
Zdroj: / Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Poznámka

Výčet položek domény
Název Členění
Bankomaty s funkcí vkládání hotovosti
Bankomaty s funkcí vydávání hotovosti
Bankomaty s funkcí  provádění převodů peněžních
prostředků
Terminály k naplnění karet  elektronickými penězi
Terminály - akceptační zařízení v prodejních
místech
Elektronické terminály v prodejních místech
Terminál přijímající kartu e-peněz

Σ

Odvozena z číselníku:
BA0079 - Akceptační zařízení  elektronického bankovnictví

Akceptační zařízení pro platební kartyNázev:

Charakteristika:

A01
A02
A03

A06
A08

A09
A10

Kód
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