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Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace CEN ISO/TS 25110:2013. Má
stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical specification CEN ISO/TS
25110:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN ISO/TS 25110 (01 8387) z července 2011.

Anotace obsahu

Cílem této technické specifikace je klasifikace modelů datových přenosů založená na provozních
požadavcích a stanovení konkrétního přístupového rozhraní čipové karty (ICC) pro účet palubní
jednotky, která používá ICC, pro každý z těchto modelů. Dále tato specifikace v příloze uvádí praktické
příklady transakcí, které jsou bezproblémově přijatelné pro provozovatele mýtného, jenž hodlá zavést
nový systém mýtného.

Tato technická specifikace definuje modely datového přenosu mezi zařízením na infrastruktuře RSE
a platební kartou (ICC) a popisy rozhraní mezi RSE a OBE pro palubní účet používající ICC. Dále uvádí
užitečné příklady rozhraní a transakcí, aktuálně používaných v několika zemích.

Předmět této technické specifikace zahrnuje:

modely datových přenosů mezi RSE a ICC, které odpovídají kategorizovaným provozním požadavkům●

a mechanismus datového přenosu pro každý model;
definici rozhraní mezi RSE a OBE vycházející z každého modelu datového přenosu, která zahrnuje:●

funkční konfiguraci;●

definice příkazů RSE pro přístup k ICC; a●



definici datového formátu a datových prvků příkazů RSE;●

příklad transakce pro každý model, v příloze B.●

 
Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN ISO/TS 25110:2013
vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné
připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
odbor technické normalizace.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní
úrovni převzata jako normativní dokument.

Změny proti předchozí normě

Norma CEN ISO/TS 25110:2013 představuje technickou revizi normy ISO/TS 25110:2008.
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