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Naše vize



Svět bez loginu a hesel

5Česká spořitelna - confidential
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Co nás čeká aneb harmonogram spouštění služeb
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Testování, pilotní provoz a sandbox…

▪ Testovací provoz bude probíhat na interním prostředí společnosti, není možné zapojení 
Poskytovatelů služeb

▪ Na Sandbox verzi našich API služeb si budou moci Poskytovatelé služeb otestovat a 
ověřit základní funkce a služby, tak jak budou dostupné na produkčních prostředí. 
Spuštění developer portálu plánujeme v průběhu prosince 2020.

▪ Pilotní provoz bude probíhat od ledna 2021, bude probíhat na produkčním prostředí a 
jeho cílem je doladit systém na straně BankID, bank a poskytovatelů služeb, aby spuštění 
ostrého provozu proběhlo bezproblémově
▪ Pilotní provoz probíhá na „ostrých datech“ – např. zaměstnanci zapojených firem 
▪ Nebude možné využít pilotní provoz pro komerční provoz služby
▪ Prostor pro poskytovatele služeb odladit služby na své straně před vlastním spuštěním
▪ Do pilotního provozu plánujeme zapojovat Poskytovatele služeb postupně, podmínky pro 

zapojení budou stejné jako pro komerční provoz



Jak na to

▪ Individuální jednání s BankID – představení možností, zjištění potřeb, doporučení 
nejvhodnějšího řešení

▪ Využijte našich Partnerů – od poradenství, přes implementaci, po podporu
▪ Podpora od společnosti ve všech fázích - jsme tu pro vás

Pojďte zjistit víc a získejte náskok!
Kontaktuj te:  

info@bankid.cz

te l :  735 198 302 (Fi l ip Haering)

LinkeDln

www.bankid.cz

mailto:info@bankid.cz
http://www.bankid.cz/


Filip Haering

Předseda představenstva
Bankovní identita, a.s.

Jan Blažek

Člen představenstva
Bankovní identita, a.s.

Pavel Jungmann

Člen představenstva
Bankovní identita, a.s.

Jsme tu pro Vás


