
On -line bankovnictví
MoneyPolo Account 
and Card Managing 
System
Kategorie: On -line nebo související 
služby
Mayzus Financial Services
www.moneypolo.com
Přihlašovatel: Mayzus Financial Services
www.moneypolo.com
vlastník, výrobce a provozovatel

Použití produktu: Služba secure.moneypolocard.com je určena pro provoz předplacených karet MoneyPolo Visa (v měnách EUR, USD 
a GBP). Umožňuje např. on -line založení účtu, objednávání, aktivaci, správu a monitoring transakcí platebních karet pro klienty z více 
než 100 zemí světa. Nabízí také jednoduchý proces verifikace, a to přes nahrání dokumentů potřebných pro ověření klienta. Zákazníci 
mohou sami flexibilně a bezpečně řídit a kontrolovat své každodenní finanční potřeby: on -line nákupy, výběry hotovosti a běžné platby. 
Adaptivní dashboard ukazuje klientům produkty, které nejvíce využijí.

Popis produktu: Řešení je otevřený systém založený na technologiích AJAX, SOAP, JS, PHP a CSS pro snadnou integraci. Aplikace vy-
užívá architekturu MVC, komunikace s card API se řeší pomocí webové služby ASMX. Bezpečnost zajišťuje EV -SSL certifikát, CSRF – to-
keny a relace, systém používá validace vstupních a výstupních dát či prevenci ataků SQL injection a CSS (Cross -Site Scripting). Systém 
načítá pouze data, která potřebujete, má vytvořenou podporu pro data caching.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Plně responzivní interface
 ■ Řízení různých karet ve vlastnictví rozličných osob v rodině nebo organizaci v různých měnách, tzv. companion card grouping (zá-

kladní a přidružené karty)
 ■ Progresivní verifikace klienta 

podle jeho potřeb a požadavků 
(např. výše limitu na kartě, 
personifikace jednorázové 
karty)

 ■ Lokalizované zobrazování ob-
sahu a funkcí

 ■ Vícejazyčná zákaznická pod-
pora

Cena: zdarma

Správa elektronických 
smluv s připojením 
 biometrického podpisu
Sign+ v1.0
Kategorie: On -line nebo související 
služby
TurboConsult
www.turboconsult.cz
Přihlašovatel: TurboConsult
www.turboconsult.cz
výrobce a distributor

Použití produktu: Řešení pro správu elektronických dokumentů s možností připojení dynamického biometrického podpisu. Produkt lze 
využít při jakémkoli uzavírání smluvních dokumentů mezi dvěma smluvními stranami a přitom několikanásobně zrychlit tok dokumentů 
skrze jednotlivé spolupracující organizace s vazbou k daným dokumentům. Výhodou jsou i rychlost poskytnutí služby (v řádu dnů) 
a nízké pořizovací náklady.

Popis produktu: Sign+ je SaaS služba, která umožňuje správu dokumentů (dokumentových sad), jejich distribuci mezi spolupracujícími 
organizacemi a dovoluje k vybraným elektronickým dokumentům připojit dynamický biometrický podpis. Pro ten lze použít i tablet 
s podpisovým perem. Sign+ umožňuje zásadní zrychlení a zefektivnění správy dokumentů a jejich podepisování klientem především 
díky tomu, že všechny dokumenty se zde vedou, zasílají a podepisují výhradně v elektronické podobě. Tento způsob užití služby rovněž 
umožňuje podrobný monitoring oběhu jednotlivých dokumentů a zabezpečení v nich uložených informací.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Propojení jednotlivých spolupracujících organizací
 ■ Zrychlení procesu uzavírání smluv
 ■ Snížení nákladů na distribuci dokumentů (tisk je volitelnou položkou)
 ■ Model SaaS (software jako služba) – není nutná instalace ani implementace
 ■ Ovládání přes webové rozhraní

Cena (bez DPH): od 20 000 do 45 000 měsíčně v závislosti na zvolené variantě

Příprava pdf dokumentů a jejich 
kompletace v prostředí Sign+

Podepsání pdf  
dokumentů klientem

Odeslání pdf dokumentů
na zabezpečený server

Podepsaný dokument je  
k dispozici v zabezpečeném 

prostředí serveru TurboConsult


