Konfigurácia pripojenia Multicash cez Internet
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1 Úvod
Cieľom je poskytnúť optimálne a bezpečné riešenie pripojenia stanice Multicash
klienta maximálnym využitím existujúcej sieťovej infraštruktúry, ponúknuť spoľahlivé,
redundatné pripojenie na platobný systém Tatra banky, pri zohľadnení rozumných
investičných a prevádzkových nákladov.
Na pripojenie Multicash klienta na Multicash server banky sa využíva existujúce
pripojenie zákazníka do siete Internet. Tatra banka má v súčasnosti dve nezávislé pripojenia
do siete Internet cez dvoch nezávislých ISP v dvoch geograficky oddelených lokalitách.
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2 Popis konfigurácie pripojenia
V tomto riešení chceme maximálne využiť existujúcu infraštruktúru, t.j. pripojenie na
Internet. TCP spojenie výlučne iniciuje klientské PC. Obe naše dátové centrá sú pripojené do
siete Internet. Na bezpečné oddelenie sietí sú použité firewally.
IP nastavenie klientského PC (adresa, maska, gateway) je možné nastavovať buď
staticky, alebo cez DHCP protokol.
Kvôli redundancii a lepšej manažovateľnosti konfigurácie zadávame do konfigurácie
klientského PC miesto IP adresy Multicash servera jeho DNS (domain name system) meno
multicash.tatrabanka.sk
V tomto riešení je dôležité, aby sieťová infraštruktúra klienta a nastavenie
internetového firewallu klienta umožnovali vytvárať TCP spojenia z klientského PC na
nižšie uvedené servre.
194.154.255.233
213.215.88.233

port 2500
port 2500

primárny Multicash server Tatra banky
záložný Multicash server Tatra banky

POZOR:
V súvislosti so zmenou ISP (Internet Service Providera) Tatra banky budu od 20.7.2009
adresy serverov zmenené nasledovne:
213.81.202.233
213.215.88.233

port 2500
port 2500

primárny Multicash server Tatra banky
záložný Multicash server Tatra banky

Správnosť nastavenia konektivity na Tatra banku v programe Multicash si môžete overiť
v nasledovných krokoch.
Spustite aplikáciu a cez menu „Komunikácia“ otvorte „Súbory bankových parametrov“.
V okne Správa súboru bankových parametrov sa nastavte na TatraBanka (TBMC-MOD)
a stlačte tlačidlo Editovať súbor.
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Otvorí sa Vám Súbor bankových parametrov pre Tatra banku. Pokiaľ máte uvedenú DNS
adresu: multicash.tatrabanka.sk a port 2500, tak možete aplikáciu zatvoriť. Vaše
nastavenie je korektné. Ak máte nastavenú len IP adresu 194.154.255.233, tak ju musíte
zmeniť na 213.81.202.233, alebo ju nahraďte DNS multicash.tatrabanka.sk a stlačte
tlačidlo Uložiť.

Tatra banka, a. s.

Strana 5 z 5

