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A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai 
területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és 

technológia követelmények szinergiáját, az egymástól elhatárolódott szakmai területek 
közötti együttműködés megteremtését segíti elő. Mint tanácsadó vállalkozás magasan 

kvalifikált munkatársaira és partnereire támaszkodva nagy, összetett, több intézményt 
összekapcsoló rendszerek előkészítésére, tervezésére illetve projekt-menedzsmentjére 

vállalkozik. 
 

Kompetenciáink 
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Bankkártya tanácsadás 

Cégünk elsősorban az elektronikus fizetések és 
tranzakciók területén, a bankkártya üzletágban nyújt 
tanácsadói és szakértői szolgáltatásokat ügyfelei 
számára.  
A bankkártya üzletág területen az alábbi 
szolgáltatásokat kínáljuk: 

• Kártyaelfogadás 

• Authorizációs rendszerek 

• Üzleti és technikai specifikáció 

• Chipkártyák elfogadása, EMV kompatibilitás 

• Különleges tranzakciók kezelése (top-up, 
Szép kártya, …) 

• Új technológiák bevezetése (Paypass, NFC, 
mobilfizetés) 

• Back-office rendszerek 

• Elszámolás (Clearing and Settlement) 

• Kártyamenedzsment 

• Vitatott tranzakciók kezelése (Claim 
management és Chargeback) 

• Készpénzgazdálkodás (Cash management) 

• Biztonság, security 

• Kulcskezelési megoldások 
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POS és ATM szakértés 
POS 

• Szoftver specifikáció elkészítése 

• Üzleti és technikai specifikáció 

• Ajánlati dokumentáció elkészítése, ajánlatok 
értékelése 

• Terminál menedzsment rendszer 

• Szállítói és support szerződések auditja  

• Különleges tranzakciók kezelése (top-up, 
Szép kártya, stb.) 

• Új technológiák bevezetése (Paypass, NFC, 
mobilfizetés, virtual POS) 

ATM 

• Üzleti és technikai specifikáció 

• Ajánlati dokumentáció elkészítése, ajánlatok 
értékelése 

• Szállítói és support szerződések auditja 

• Készpénzgazdálkodás (Cash management), 
rovancsolás 

• Új technológiák bevezetése (Cloud-based 
ATM, QR kódok, …) 



 

 

CHIPKÁRTYÁS RENDSZEREK 

Az intelligens kártyákkal (chipkártya) kapcsolatos gyártó és szállító független technológia 
tanácsadás az egyik specialitásunk. A chipkártyák különböző felhasználási területeket 
ölelnek fel, a teljesség igénye nélkül: Bankkártya (EMV), loyalty kártya, elektronikus 
erszény, közlekedési kártya, egészségügyi kártya, igazolványok.  

Szolgáltatásaink 

• Üzleti és technikai specifikáció 

• Rendszerfejlesztési tanácsadás  

• PKI infrastruktúra kialakítása 

• Elektronikus aláírás, időbélyegzés 

• Tanúsítvány-alapú jogosultság-menedzsment tanácsadás 

• Pályázati dokumentáció elkészítése 

• Pályázatok kiértékelés 

Projektvezetés és minőségbiztosítás 

Ügyfeleink számára professzionális projektvezetői és minőségbiztosítási szolgáltatásokat 
nyújtunk az üzleti célok és technológiai követelmények szintézisét szem előtt tartva,  
elsősorban a következő területeken: 

• Bankkártya elfogadás, elektronikus fizetési rendszerek kiépítése 

• ATM és POS hálózatok kiépítése, modernizációja, üzemeltetése 

• Chipkártyás rendszerek bevezetése 

• IT infrastruktúra konszolidáció 

 



 

 

- Ipsum 

IT tanácsadás 
  
Napjainkban az informatika a vállalatok stratégiai fontosságú területévé vált. At 
informatikai szolgáltatások megfelelő színvonalon történő, folyamatos - sok esetben heti 
7 x 24 órás biztosítása - komoly kihívások elé állítja az informatikai vezetést. 
Szolgáltatásainkkal nekik kívánunk segíteni ebben a feladatban.  
 
Informatikai stratégia 
 

• Informatikai stratégia, fejlesztési koncepció elkészítése 
• Informatikai jövőkép és akcióterv kidolgozása 
• Üzletmenetfolytonosság és katasztrófaterv 
• Magvalósíthatósági tanulmányok új technológiák bevezetéséhez 
• Beszerzési eljárások támogatása (tenderdokumentáció, rendszer / szállító 

kiválasztás) 
 
Infrastruktúra tervezés, optimalizálás 
 

• Koncepcionális és rendszertervezés feladatok 
• infrastruktúra-optimalizációs modell kialakítása (CoreIO és BPIO) 
• Szoftver licenszelési tanácsadás 
• Szerver és storage virtualizációs stratégia 
• TCO (Total Cost of Ownership) és TEI (Total Economic Impact) modellezés 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

Magyar Posta Zrt. 

Szakértői támogatás nyújtása POS terminálok és kapcsolódó 
szolgáltatások beszerzésére vonatkozó eljárásban 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

E-Taj kártya műszaki-gazdasági megvalósíthatósági tanulmány 
készítése. 

Volán Egyesülés 

Intelligens kártya alapú bérlet és jegyrendszer pályázati 
dokumentáció elkészítése. 

Főbb referenciáink 

Munkatársaink 

Vezető tanácsadóink a bankkártya és informatikai területen több mint tizenöt éves 
tapasztalattal rendelkeznek, melyeket multinacionális IT cégeknél, nemzetközi 
tranzakció feldolgozó cégeknél, valamint a legjelentősebb hazai és nemzetközi 
bankoknál szereztek. 

Kapcsolat 

Diera András 
Ügyvezető igazgató 
+36 20 9533324 
info@bartimex.hu 
www.bartimex.hu 
 


