Preukaz študenta na médiu DESFire
S nosičom typu DESFIRE vzniká na študentskom preukaze priestor pre viacero dopravných aplikácií. Je teda
možné mať aktivovanú elektronickú peňaženku systému akceptácie pre úhradu cestovného vo vozidlách
dopravcom združených v systéme akceptácie, súčasne mať aktivovanú druhú peňaženku napr. pre dopravcu
Slovak Lines a súčasne používať predplatný cestovný lístok (PCL) DP Bratislava.

Aktivácia preukazu študenta
Po vydaní karty univerzitou nie sú dopravné aplikácie aktivované. Preukaz študenta je potrebné prvom kroku
„aktivovať“. Po priložení študentského preukazu k univerzitnému terminálu sa na nosič zapíšu údaje získané pri
zápise resp. prolongácii:


Zápis študentskej časti



Aktivácia dopravnej funkcionality a ďalších externých funkcionalít

Aktivácia dopravnej aplikácie príslušného dopravcu
Aktivácia dopravnej aplikácie príslušného dopravcu sa vykoná:
1.

pri prvom vklade na EP



pri zakúpení PCL

u dopravcu na miestach:


vo vozidle (u vodiča)



na predpredajnom mieste

Postup pre akceptáciu preukazov študenta u dopravcu
Prvé použitie preukazu študenta
1.

Preukaz študenta musí byť aktivovaný na univerzitnom terminály školy ktorá preukaz vydala

2.

cestujúci priloží kartu k čítačke palubného počítača vozidla alebo na predpredajnom mieste dopravcu

3.

palubný počítač zobrazí vodičovi/obsluhe základné informácie o priloženej karte – napr. platnosť
študentskej zľavy

4.

cestujúci požiada o vklad hotovosti na kartu (v prípade prvého použitia karty je nulový zostatok/prázdna
karta). Vodič/obsluha zadá tarifu Vklad

5.

zariadenie
informuje
vodiča
o
„Karta nie je aktivovaná, aktivovať?“

6.

po potvrdení voľby sa karta aktivuje pre použitie v akceptačných dopravných zariadeniach

7.

následne je možné preukaz použiť rovnakým spôsobom ako dopravné karty s aktivovanou študentkou
zľavou podľa tarify dopravcu

8.

ak zariadenie vypíše hlásenie „Dopravná funkcionalita študentského preukazu nebola na VŠ
aktivovaná”, karta nebola aktivovaná na univerzitnom termináli, dopravnú funkcionalitu je nutné
aktivovať na univerzitnom termináli v súlade s pokynmi študijného oddelenia VŠ, ktorá preukaz vydala.

prvom

použití

karty

–

zobrazí

hlášku:

Opakované použitie preukazu
1.

rovnaký postup ako pri použití dopravnej karty dopravcu

Aktivácia preukazu študenta u ďalšieho dopravcu
S nosičom typu DESFIRE vzniká na študentskom preukaze priestor pre viacero dopravných aplikácií. Pokiaľ ale
dopravca (D2) neakceptuje elektronickú peňaženku (EP1) dopravcu (D1) ktorá už bola vytvorená na preukaze
študenta (nemôže sa EP1 sa nedá použiť na úhradu cestovného u dopravcu D2) vytvorí sa na zariadení dopravcu
(D2)
nová
nezávislá
elektronická
peňaženka
(EP2).
Pokiaľ existujúca EP1 nie je platná u dopravcu D2 karta sa správa ako bez aktivovanej EP vodičovi sa zobrazí
„Karta nieje aktivovaná, aktivovať?“. Aktivácia prebieha rovnakým spôsobom ako pri aktivácii u dopravcu (D1).

Peňaženky sú na sebe nezávislé, každá peňaženka má svoj samostatný účet a zostatok, všetky transakcie
prebiehajú oddelene. Informácia ktorá peňaženka bola použitá a aký je aktuálny zostatok je vytlačená na
cestovnom lístku.

Reklamácie
Prípadné reklamácie je potrebné riešiť s dopravcom u ktorého bola transakcia vykonaná.

