Za izmenjavo podatkov/sporočil z vašo banko ali hranilnico lahko uporabite
brezplačen Komunikacijski vmesnik ZBS B2B
Kaj je komunikacijski vmesnik ZBS B2B
Komunikacijski vmesnik ZBS B2B je programska rešitev, ki temelji na ZBS B2B –
komunikacijskem standardu za izmenjavo sporočil med partnerji. Primarno je bila rešitev
razvita za poenostavitev komunikacije med bankami ter ostalimi institucijami in podjetji,
vendar ni omejena za uporabo med ostalimi uporabniki. ZBS B2B komunikacijski vmesnik je
javen, odprt komunikacijski kanal, ki ga opredeljuje varen in zanesljiv protokol izmenjave
podatkov/sporočil/datotek. Ker ne posega v vsebino podatkov, ki se preko njega prenašajo,
se lahko uporablja za izmenjavo kakršnihkoli podatkov, sporočil ali datotek. Komunikacijski
vmesnik ZBS B2B se ne ukvarja z vsebino podatkov in poslovnimi pravili, temveč le z njihovo
dostavo. Primerjamo ga lahko z vlogo poštarja, ki dostavlja pošto s potrjevanjem na
prejemnikovi strani, prejemnik pa nato umešča pošiljko v svoje procese.
Namen in cilji
Temeljni cilj vpeljave ZBS B2B komunikacijskega vmesnika je zgraditi skupno in enotno
informacijsko infrastrukturo v slovenskem prostoru, ki je moderna, hitra in stroškovno
učinkovita avtocesta, po kateri varno in zanesljivo vozimo vsi v vse smeri. Gre torej za
poenotenje tehničnega načina izmenjave katerih koli podatkov/sporočil/datotek med
različnimi uporabniki in s tem za avtomatizacijo procesa izmenjave podatkov. V obstoječi
situaciji je namreč tehnični način izmenjave različnih podatkov prepuščen bilateralnim
dogovorom med uporabniki ali pa je ta predpisan s strani posamezne institucije. Na voljo je
vrsta različnih rešitev, ki medsebojno niso združljive, kar povečuje kompleksnost
obvladovanja procesov in zvišuje stroške. Z vpeljavo enotne informacijske infrastrukture se
tako zmanjšajo stroški na strani vseh uporabnikov enotne rešitve.
Kje je rešitev objavljena
Programska rešitev ZBS B2B komunikacijskega vmesnika skupaj z namestitvenimi paketi,
tehnično dokumentacijo in uporabniškimi navodili je objavljena na spletni strani Združenja
bank
Slovenije
ZBS
na
naslovu:
http://www.zbs-giz.si/zdruzenjebank.asp?StructureId=1200
Je uporaba komunikacijskega vmesnika ZBS B2B plačljiva
Objavljena programska rešitev je last Združenja bank Slovenije - ZBS, je prosto uporabna in
jo lahko kdorkoli brezplačno namesti v testno in produkcijsko okolje. Za prilagoditev
delovanja programske rešitve komunikacijskega vmesnika ZBS B2B novim različicam
sistemske programske opreme, kakor tudi za bodoče funkcionalne dopolnitve bo skrbelo ZBS.
Nove različice programske rešitve bodo prav tako na voljo za uporabo brez plačila.
Uporabniki lahko na lastno odgovornost uporabljajo komunikacijski vmesnik ZBS B2B, za
lastne potrebe izvajanja izmenjave podatkov/sporočil/datotek tako s članicami ZBS kot tudi z
drugimi partnerji, institucijami in z velikimi ter malimi podjetji.

V katerih okoljih rešitev deluje
Komunikacijski vmesnik ZBS B2B deluje na različnih verzijah Microsoft programske opreme;
Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2 in Windows Server 2012 R2. Rešitev
omogoča integracijo z zalednimi informacijskimi sistemi uporabnikov, omogoča poročanje o
delovanju vmesnika, preglede izmenjav in vrsto drugih funkcionalnosti.
Predstavitev vlog v procesu komunikacije
Komunikacijski vmesnik ZBS B2B omogoča v izmenjavi dve osnovni vlogi: lahko ste ponudnik
ali odjemalec. Prvi je tisti, ki ponuja storitev izmenjave in njegove storitve lahko uporabljajo
partnerji. Odjemalec s klicanjem ponudnika pa preverja obstoj podatkov/sporočil/datotek,
oddaja in prejema sporočila. Obstaja tudi vloga naprednega odjemalca, ki ponudniku
omogoča potiskanje sporočil k naprednemu odjemalcu. Osnova rešitve sta spletni storitvi
ZBS_B2BService ter ZBS_B2BClient.
Sem lahko v izmenjavi oboje: pošiljatelj in prejemnik
Skladno z zgoraj opisanimi vlogami lahko posamezni uporabnik komunikacijskega vmesnika
ZBS B2B nastopa kot pošiljatelj in prejemnik sporočil, ne glede na vlogo v procesu
komunikacije (ponudnik, odjemalec, napredni odjemalec).
Lastnosti komunikacijskega vmesnika ZBS B2B
Komunikacijski vmesnik ZBS B2B temelji na spletnih storitvah. Njegova namestitev in
konfiguracija komponent sta enostavni. Uporabniški vmesnik je preprost in omogoča različne
nastavitve izmenjave: urnik izmenjave, akcije ob prejemu/oddaji podatkov/sporočil/datotek,
shranjevanje/nalaganje profilov ter nadzor nad izmenjavo. Podprta sta načina „potisni“ in
„povleci“. Možna je uporaba različnih kvalificiranih digitalnih potrdil za različne izmenjave.
Ali potrebujem kvalificirano digitalno potrdilo
Za namestitev komunikacijskega vmesnika ZBS B2B potrebujete kvalificirano digitalno
potrdilo in sicer:
• odjemalsko digitalno potrdilo za vlogi odjemalca in naprednega odjemalca, in
• strežniško digitalno potrdilo za vlogi ponudnika in naprednega odjemalca.
Uporabite lahko kvalificirana digitalna potrdila, izdana pri SIGEN-CA, POSTA®CA, AC NLB in
Halcom CA. Ker komunikacijski vmesnik ZBS B2B omogoča, da se prenašajo poljubni
podatki/sporočila/datoteke, so lahko ta digitalno podpisana ali pa ne. Digitalna potrdila so
nujno potrebna le za vzpostavitev SSL povezave.
Je komunikacijski vmesnik ZBS B2B že v uporabi
Vse članice ZBS – banke in hranilnice imajo pri sebi ZBS B2B komunikacijski vmesnik
nameščen in ga uspešno uporabljajo za izmenjavo podatkov z Upravo za javna plačila in s
posameznimi podjetji.

Ali obstaja omejitev velikosti datotek pri izmenjavi preko ZBS B2B
Ker komunikacijski vmesnik ZBS B2B omogoča prenos podatkov/sporočil/datotek po delih, je
njihova velikost praktično neomejena. Primer velikih datotek so eRačuni, ki imajo več prilog.
Ker lahko sporočila stisnemo in jih pošljemo v taki obliki prejemniku, sta hitrost in uspešnost
prenosov večja. Sicer ima komunikacijski vmesnik ZBS B2B vgrajeno tudi možnost, da lahko
določimo velikost sporočila, ki ga prejemnik lahko sprejme.
So kakšne omejitve pri uporabi ZBS B2B komunikacijskega vmesnika
Komunikacijski vmesnik ZBS B2B je last Združenja bank Slovenije. Uporabnikom ni dovoljeno
komunikacijskega vmesnika ZBS B2B prodajati tretjim osebam ali dajati na voljo kot
samostojen sklop ali kot sestavni del drugih informacijskih rešitev. Prav tako ni dovoljeno
prodajati oz. nuditi storitev, povezanih s komunikacijskim vmesnikom ZBS B2B, brez pisnega
dovoljenja ZBS. Rešitev je na voljo v taki obliki in funkcionalnosti, kot je, vsakršno
spreminjanje rešitve je prepovedano. ZBS ne more prevzeti odgovornosti oz. jamstev za
vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost storitev ter posledice, ki nastanejo z njegovo
uporabo, prav tako ni odgovorno za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno,
kazensko ali posledično škodo in tudi ne za morebitno izgubo dobička, prihodka, podatkov ali
uporabe podatkov zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe rešitve.
Za dodatne informacije pišite na info@zbs-giz.si
Združenje bank Slovenije
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