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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Oπως είναι ήδη γνωστό, το τραπεζικό σύστηµα της Ελλάδας θα ενταχθεί σύντοµα (Μάιος 2008)
στο περιβάλλον του Target2, γνωστού και ως SSP (Single Shared Platform), το οποίο αποτελεί
την µετεξέλιξη του υφισταµένου συστήµατος Target.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, στα πλαίσια του συντονιστικού και καθοδηγητικού της ρόλου στο ως
άνω έργο, οργανώνει σειρά ενηµερωτικών συναντήσεων και σεµιναρίων, προκειµένου να
υποστηρίξει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Ελληνική Τραπεζική Κοινότητα στην µετάβασή
της στο νέο αυτό περιβάλλον.
Το συγκεκριµένο σεµινάριο έχει σκοπό την ενηµέρωση των Τραπεζών σχετικά µε την
διενέργεια των απαραίτητων δοκιµών χρηστών (User Tests). Για το θέµα αυτό είναι ήδη
διαθέσιµο και έχει διανεµηθεί σχετικό υλικό τεκµηρίωσης. ∆εδοµένου δε ότι το Target2
χρησιµοποιεί ως φορέα/υποδοµή το ήδη υφιστάµενο διατραπεζικό ∆ίκτυο SWIFTNet, είναι
επίσης διαθέσιµη και όλη η σχετική τεκµηρίωση των προϊόντων του SWIFTNet (Version 6.0).
Το υλικό τεκµηρίωσης προέρχεται, κατά συνέπεια, από δύο πηγές (Target2, SWIFT) και είναι
εξαιρετικά εκτεταµένο.
Με βάση τα παραπάνω και µε σκοπό να διευκολυνθούν οι Τράπεζες στην προετοιµασία του
τεχνικού τους περιβάλλοντος και στην διαµόρφωση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την
επιτυχή εκτέλεση των δοκιµών, έχει εκπονηθεί το παρόν εγχειρίδιο. Πρόκειται για µια σύνοψη
των σχετικών πληροφοριών σε τεχνικό επίπεδο, µε συγκεκριµένο πρακτικό προσανατολισµό.
Είναι αυτονόητο ότι η επίσηµη τεκµηρίωση, τόσο του Target2 όσο και του SWIFT, θεωρείται
ούτως ή άλλως απαραίτητη.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SWIFTNet TOY TARGET2
Το σύστηµα Target2 χρησιµοποιεί το διατραπεζικό δίκτυο SWIFT/SWIFTNet και αξιοποιεί µε
κατάλληλο τρόπο τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει. Συγκεκριµένα ισχύουν τα εξής:
SWIFTNet FIN και SWIFTNet FINCopy
Ενα µέλος του Target2 χρησιµοποιεί FIN µηνύµατα MT103, MT103+, MT202 και ΜΤ204 για τη
διακίνηση εντολών πληρωµής. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µεταξύ των αµέσων
µελών και ορισµένοι ακόµη τύποι µηνυµάτων (π.χ. ΜΤ999, 191, 192, 199 κλπ) για σκοπούς
πληροφόρησης και ελέγχου.
Ο µηχανισµός FINCopy χρησιµοποιείται για να προωθήσει µια εντολή πληρωµής προς το
υποσύστηµα πληρωµών (Payments Module – PM) του Target2. Το Target2 λαµβάνει ένα
πλήρες αντίγραφο του σχετικού FIN µηνύµατος και µπορεί εν συνεχεία να επιτρέψει ή να
εµποδίσει την παράδοση του µηνύπατος στον παραλήπτη. Το SWIFT αποθηκεύει το FIN µήνυµα
µέχρι την οριστική “έγκριση” ή απορριψή του από το Target2.
Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω λειτουργιών έχει δηµιουργηθεί µια κλειστή οµάδα
χρηστών FIN (Closed User Group – CUG) µε τον κωδικό TGT, η οποία στα πλαίσια της SSP
είναι γνωστή ως “FIN Y-Copy PM”.
SWIFTNet InterAct (IA)
Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής σε πραγµατικό χρόνο (real-time)
πληροφοριών και οδηγιών µεταξύ του Target2 και των αµέσων µελών του. Για παράδειγµα τα
µέλη µπορούν να παρακολουθούν στοιχεία σχετικά µε πιστωτικούς κινδύνος ή να
διαχειρίζονται τη ρευστότητά τους.
SWIFTNet FileAct (FA)
Μέσω της υπηρεσίας αυτής είναι δυνατή η ανταλλαγή µεγάλων όγκων δεδοµένων. Το Target2
χρησιµοποιεί το FileAct για την αποστολή αναφορών (reports) και για τη διανοµή του Target2
Directory. Πιο αναλυτικά, το Target2 κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής µε δύο τρόπους, ως
εξής:
• Real-time File-download mode / Pull mode, όπου τα µέλη του Target2 ζητούν και
λαµβάνουν πληροφορίες µε δική τους πρωτοβουλία (initiation), π.χ. για να παραλάβουν
το Target2 Directory ή ογκώδεις αναφορές (reports).
• Store-and Forward (SnF) mode, όπου το Target2 αποστέλλει, µε δική του
πρωτοβουλία, πληροφορίες µε µορφή αρχείου (file) στα µέλη, όπως π.χ. τις
ενηµερώσεις του Target2 Directory.
SWIFTNet Browse
Το SWIFTNet Browse επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στους Web-Servers που λειτουργούν
στο περιβάλλον του SWIFTNet / SIPN, µε χρήση ενός προγράµµατος πλοήγησης στο Internet
(Web-Browser). Στα πλαίσια του Target2 η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στα µέλη να “βλέπουν”
ένα πλήθος πληροφοριών, όπως π.χ. η ουρά εντολών πληρωµής, η κατάσταση (status) του
συστήµατος κλπ. Επίσης µέσω του λογισµικού WebStation (SAB) είναι δυνατόν να συνδυαστεί
η διακίνηση µηνυµάτων τύπου InteAct και FileAct.
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PAPSS – Payment and Accounting Processing Services
Οι παραπάνω αναφερθείσες υπηρεσίες αποτελούν κατά βάση θεµελιώδη συστατικά στοιχεία του
περιβάλλοντος του SWIFTNet (Core SWIFTNet messaging Services). Η συνδυασµένη χρήση
τους µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές και για την εξυπηρέτηση είδικού σκοπού επιτρέπει
την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, που απευθύνονται σε ειδικό κοινό (Closed User Groups –
CUGs) και καλύπτουν συγκεκριµένες ανάγκες.
Στα πλαίσια του Target2 έχει αναπτυχθεί η υπηρεσία PAPSS (Payment and Accounting
Processing Services), µέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση στο υποσύστηµα ICM.
Ακολουθώντας τους σχετικούς κανόνες του SWIFTNet έχουν ορισθεί δύο διαφορετικές
υπηρεσίες, µια για κάθε ένα από τα περιβάλλοντα δοκιµών (Test/Pilot) και παραγωγής (Live).
∆εδοµένου και του διαχωρισµού µεταξύ Real-time και Store-and-Forward mode, προκύπτει ο
παρακάτω πίνακας, στον οποίο φαίνονται οι διάφορες µορφές της υπηρεσίας PAPSS:
PAPSS Live service name

PAPSS Pilot service name

Real-time

trgt.papss

trgt.papss!p

Store-and-Forward

trgt.sfpapss

trgt.sfpapss!p
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ICM

Από το πιο πάνω σχήµα φαίνεται ότι η πρόσβαση στο υποσύστηµα ICM του Target2 είναι
δυνατόν να επιτευχθεί µε δύο τρόπους:
• Application-to-Application (A2A)
• User-to-Application (U2A)
Στην πρώτη περίπτωση (A2A) οι πληροφορίες και τα µηνύµατα XML διακινούνται απ’ευθείας
µεταξύ της SSP και της εσωτερικής εφαρµογής της συµµετέχουσας Τράπεζας-µέλους. Η
εφαρµογή αυτή µπορεί να έχει αναπτυχθεί in-house ή να έχει αγορασθεί ως έτοιµη λύση. Η
µέθοδος αυτή επιτρέπει την ανάπτυξη ποικίλων αυτοµατισµών.
Η δεύτερη µέθοδος (U2A) παρέχει στους χρήστες της συµµετέχουσας Τράπεζας-µέλους τη
δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε το υποσύστηµα ICM. Οι πληροφορίες εµφανίζονται στην
οθόνη του υπολογιστή του χρήστη (PC) µε τη βοήθεια ενός προγραµµατος πλοήγησης στο
Internet (Web Browser), ενώ το PC πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ειδικό έτοιµο λογισµικό
(Swift Alliance weBstation – SAB). Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η ανάπτυξη ειδικής
εφαρµογής.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SWIFT ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ICM
Η πρόσβαση στο ICM του Target2 (µε τη µορφή U2A – User-To-Application) είναι εφικτή µόνο
µε τη χρήση του λογισµικού SWIFT Alliance WebStation (SAB). Οι δυνατοί τρόποι σύνδεσης
είναι:
•
•
•

Μεµονοµένο SAB (standalone)
SAB που συνδέεται στο SIPN µέσω SAG (SWIFT Alliance Gateway)
SAS (SWIFT Alliance StarterSet)

Στην περίπτωση σύνδεσης µέσω SAG είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι η ισχύουσα άδεια
χρήσης SAG καλύπτει το επιθυµητό πλήθος των ταυτόχρονα συνδεδεµένων χρηστών.
Το λογισµικό SAB πρέπει να εγκατασταθεί στα PCs που θα συνδεθούν στο ICM. Σχετικές
αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο SWIFTNet-document: “SAB 6.0 – Installation Guide”.
Οταν το SAB συνδέεται στο SIPN µέσω SAG, είναι απαραίτητο να διαµορφωθεί ένας Proxy
Server στο περιβάλλον του SAG. Αυτός συνήθως υλοποιείται µε τη βοήθεια του λογισµικού
Apache (το οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί, αν δεν υπάρχει ήδη) και µε χρήση
συγκεκριµένων ρυθµίσεων. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στο SWIFTNet-document: “SAG 6.0
Operations Guide – Chapter 12”.
Επιπλέον των ανωτέρω, είναι απαραίτητο να παραµετροποιηθεί µε κατάλληλο τρόπο το
αντίστοιχο Firewall, προκειµένου να επιτρέπει τη διακίνηση πακέτων που αφορούν την
υπηρεσία Browse (SWIFTNet Browse Service). Στα επόµενα παρατίθενται συγκεκριµένες
πληροφορίες για το ζήτηµα αυτό.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (URLs) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ICM
Η σύνδεση µε το ICM µέσω του δικτύου SIPN του SWIFT επιτυγχάνεται µε χρήση των εξής
διευθύνσεων (URLs):
•
•

Test ICM: https://trgt-papss-cust.ssp.swiftnet.sipn.swift.com
Live ICM: https://trgt-papss.ssp.swiftnet.sipn.swift.com

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ SAB-PC ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ICM
Αυτή επιτυγχάνεται εφαρµόζοντας τα υποδεικνυόµενα βήµατα, όπως αυτά περιγράφονται στο
SWIFTNet-document: “SAB 6.0 User Guide – Chapter 2.1”. Συνοπτικά θα πρέπει να γίνουν τα
εξής:
Εγγραφή-δηµιουργία ενός (τουλάχιστον) SWIFTNet χρήστη (SN-user), ο οποίος θα
χρησιµοποιήσει την υπηρεσία SWIFTNet Browse και εκδοση του σχετικού πιστοποιητικού (SNuser Certificate). Στον υπ’ όψη SN-user εκχωρείται σχετικό password (passwd-1). Αρµόδιος
για το βήµα αυτό είναι ο υπεύθυνος ασφαλείας του οργανισµού-εταιρείας για το SWIFTNet
(SWIFTNet Security Officer – SO).
∆ιαµόρφωση-παραµετροποίηση του Internet Explorer (ΙΕ):
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•

Ορισµός του κατάλληλου HTTP Proxy Server. Αυτός είναι συνήθως ο Proxy που
βρίσκεται στο περιβάλλον SAG.

•

Καθορισµός των παραµέτρων ασφαλείας (security settings) – SAB 6.0 User Guide.

•

Απόκτηση και ενσωµάτωση στο περιβάλλον του ΙΕ του πιστοποιητικού Αρχής
Πιστοποίησης
(CA
Certificate)
του
SWIFT
(URL:
http://wbcl01.swiftnet.sipn.swift.com/cacert.der)

•

Πιστοποίηση του Browser (δηλ. του IE): Το βήµα αυτό εκτελείται σε δύο στάδια. Σε
πρώτη φάση, ο SWIFTNet Security Officer δηµιουργεί ένα πιστοποιητικό (Browser
Certificate) για το συγκεκριµένο SAB-PC και το οποίο συνοδεύεται από ειδικούς
κωδικούς ενεργοποίησης (µιας χρήσης). Σε δεύτερη φάση γίνεται ενεργοποίηση του
ως άνω πιστοποιητικού από τον χρήστη του SAB-PC, µε τη βοήθεια ενός System (ή
Network) administrator. Το πιστοποιητικό αυτό εφοδιάζεται µε ειδικό password
(passwd-2). Είναι σηµαντικό, το ως άνω πιστοποιητικό να χαρακτηρισθεί µε Security
Level: High.

•

Ενσωµάτωση στον IE των συνδέσµων (links) που θα χρησιµοποιηθούν για την
πρόσβαση στο ICM. Οι σύνδεσµοι αυτοί έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω (Test ICM,
Live ICM).

•

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία των χειρισµών-buttons: “Save” και
“Print” στις διάφορες οθόνες του ICM, θα πρέπει οι ακόλουθες διευθύνσεις (URLs) να
εισαχθούν επιπλέον και στη λίστα των “trusted sites” του IE:
https://trgt-papss-cust.ssp.swiftnet.sipn.swift.com
https://trgt-papss.ssp.swiftnet.sipn.swift.com

•

(Test ICM)
(Live ICM)

Τέλος για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εφαρµογής του ICM, προτείνεται να
ορισθεί το µέγεθος της Cache του Browser (IE) από 1,5 ΜΒ έως 2 ΜΒ.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ FIREWALL ΓΙΑ ΤΟ SWIFTNet Browse Service - ICM
Οι συνιστώµενες από το SWIFT ρυθµίσεις στο Firewall για την λειτουργία της υπηρεσίας
SWIFTNet Browse (όπως αυτές περιγράφονται στο SWIFTNet-document: “Network
Configuration Tables Guide”) έχουν συνοπτικά την εξής µορφή:
•

Για όλες τις IP διευθύνσεις στο διάστηµα 149.134.0.0 /17 (ή αλλιώς:
149.134.0.0 / netmask 255.255.128.0) θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες
(firewall rules) που να επιτρέπουν την εξερχόµενη κυκλοφορία TCP (outgoing
TCP sessions), από τα SAB-PCs προς τις παραπάνω διευθύνσεις και εδικότερα
προς το TCP-port: 443 (HTTPS).

•

Εναλλακτικά, σε περίπτωση χρήσης SAG, οι αντίστοιχοι κανόνες θα πρέπει να
επιτρέπουν εξερχόµενη TCP κυκλοφορία από τον SAG Server προς τις ως άνω
διευθύνσεις, TCP-port: 443, ενώ παράλληλα το Firewall θα πρέπει να επιτρέπει
τη σύνδεση των SAB-PCs στον Proxy Server του SAG, στο αντίστοιχο TCP-port
(π.χ. 8080).

•

Το παραπάνω εύρος IP διευθύνσεων καλύπτει όλες περιπτώσεις υπηρεσιών
SWIFTNet Browse, είτε αυτές παρέχονται από το ίδιο το SWIFT, είτε από

8

άλλους Service Providers (π.χ. SSP/Target2-ICM), πάντα όµως µέσω του
SIPN.
Εάν οι ως άνω συστάσεις δεν είναι αποδεκτές από τον οργανισµό-εταιρεία για λόγους
εσωτερικής πολιτικής ασφαλείας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά ο ακόλουθος πίνακας
διευθύνσεων IP, προκειµένου να επιτραπεί η πρόσβαση µέσω SAB/ICM στο περιβάλλον
δοκιµών του Target2:

URL
trgt-papss-cust.ssp.swiftnet.sipn.swift.com

A

B

C

D

149.134.0.101

149.134.0.152

149.134.0.125

149.134.0.134

Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιτρέπεται η εξερχόµενη κυκλοφορία προς
τις ως άνω συγκεκριµένες IP διευθύνσεις.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SAB-PC / ICM
Με δεδοµένο ότι έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία οι απαραίτητες ρυθµίσεις, όπως αυτές έχουν
περιγραφεί στα προηγηθέντα, τα βασικά βήµατα για την σύνδεση µε το ICM (µέσω του SAB-PC
και του SIPN) είναι τα παρακάτω:
1. Εκκίνηση του λογισµικού WebStation (SAB), µε διπλό click στο σχετικό εικονίδιο.
2. Πληκτρολόγηση του User Name του SN-user και του σχετικού password (passwd-1).
Το Logon mode είναι: SWIFTNet User).
3. (Προαιρετικά: ) Ελεγχος σύνδεσης µε SWIFTNet: Group (Selector Button): “Admin”
στην αριστερή πλευρά, εικονίδιο “Check Link” και, εν συνεχεία, “Send test message”
button. Η ενέργεια αυτή κάνει χρήση της υπηρεσίας “swift.cte” του SWIFT και το
επιτυχές αποτέλεσµα εξασφαλίζει ότι υπάρχει σύνδεση µε το περιβάλλον του
SWIFTNet.
4. Ενεργοποίηση του Browsing Mode: Group (Selector Button): “Browsing” στην αριστερή
πλευρά, εικονίδιο: “Control”, “Start” button. Αυτόµατα ανοίγει ένα δεύτερο
(θυγατρικό) παράθυρο, το οποίο στην φέρει την ένδειξη “IAB Started” στην γραµµή
τίτλου.
5. Στο δεύτερο αυτό παράθυρο (IAB Started) και στο πεδίο “Address” πληκτρολογούµε τη
διεύθυνση για το Test περιβάλλον του Target2 / ICM:
https://trgt-papss-cust.ssp.swiftnet.sipn.swift.com και <Enter> ή: “Go”
6. Στο αναδυόµενο (pop-up) παράθυρο επιλέγουµε το επιθυµητό πιστοποιητικό – Browser
Certificate (πιθανότατα θα είναι µόνο ένα, µε όνοµα της µορφής: %N, όπου Ν
ακέραιος) και πατάµε “OK”. Μας ζητείται η εισαγωγή του password για το Certificate
(passwd-2), το οποίο και πληκτρολογούµε.
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7. Κατόπιν εµφανίζεται η αρχική οθόνη του TARGET2 και ζητείται αµέσως η εισαγωγή του
“SWIFTAlliance WebStation password”. ΠΡΟΣΟΧΗ: εδώ πληκτρολογούµε το password
του SN-user που έχει εκκινήσει το WebStation (δηλ. το passwd-1). Εάν είναι
ενεργοποιηµένη η λειτουργία της επιβεβαίωσης (confirmation), απαιτείται “OK” και στο
σχετικό αναδυόµενο (pop-up) παράθυρο.
8. Τέλος εµφανίζεται η λεγόµενη “οθόνη υποδοχής (Welcome Screen)” του Target2, η
οποία έχει την παρακάτω µορφή:

Ο χρήστης είναι πλέον σε θέση να εκτελέσει όλες τις εργασίες, για τις οποίες είναι
εξουσιοδοτηµένος. Οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις του κάθε χρήστη καθορίζονται στα πλαίσια
του οργανισµού-εταιρείας, περιγράφονται δε αναλυτικά στα αντίστοιχα εγχειρίδια του
Target2. Η υλοποίηση των ως άνω εξουσιοδοτήσεων γίνεται µέσω του µηχανισµού RBAC
(Role-Based Access Control) του SWIFTNet, η δε εκχώρησή τους στους αντίστοιχους
χρήστες είναι αρµοδιότητα του SWIFTNet Security Officer (SO) του οργανισµού-εταιρείας.

Εναλλακτική µορφή λειτουργίας του WebStation
Μια απλούστερη µέθοδος χρήσης του WebStation, εφ’όσον η µόνη λειτουργία που απαιτείται
είναι το Browsing (και µόνον αυτό), είναι η εξής:
∆ηµιουργούµε στην επιφάνεια εργασίας ένα εικονίδιο-συντόµευση (shortcut), που να δείχνει
στην εξής διαδροµή:
C:\SWIFTAlliance\WebStation\iab\HTTPAdJClient.exe
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Στη συνέχεια, ο χρήστης µπορεί να εκκινήσει τη σύνδεση µε το ICM κάνοντας διπλό click στο
ως άνω εικονίδιο-συντόµευση, παρακάµπτοντας κάποια από τα βήµατα που απαιτούνται στην
πλήρη διαδικασία εκκίνησης, όπως αυτή έχει περιγραφεί σε προηγούµενη παράγραφο.
Εννοείται ότι όλοι οι έλεγχοι ασφαλείας (User-names, Passwords κλπ) εξακολουθούν να είναι
απαραίτητοι.

Προδιαγραφές για SWIFTNet passwords
Ελάχιστο µήκος: 8 χαρακτήρες
Επιτρεπόµενοι χαρακτήρες: Κεφαλαία λατινικά, µικρά λατινικά, αριθµ.ψηφία
Υποχρεωτική παρουσία: Ενα κεφαλαίο, ένα µικρό, ένα ψηφίο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ “FIN-Copy Mode” / Y-Copy
Η διακίνηση FIN µηνυµάτων στο περιβάλλον του Target2 στηρίζεται στην ύπαρξη, στα πλαίσια
του SWIFT, µιας κλειστής οµάδας – CUG (Closed User Group), µε κωδικό TGT, µέλη της οποίας
είναι οι συµµετέχουσες Τράπεζες, ενώ ως κεντρικός φορέας-οργανισµός (Central Institution)
λειτουργεί η ίδια η SSP. Η λειτουργία του FIN-Copy/Y-Copy, όπως είναι γνωστό, ορίζει εν
περιλήψει ότι κατά την αποστολή ενός FIN µηνύµατος από τον αποστολέα (A) στον παραλήπτη
(Β) παρεµβάλλεται ένας κεντρικός φορέας (Κ), ο οποίος λαµβάνει πρώτος το µήνυµα και,
εφόσον το “εγκρίνει”, το προωθεί προς τον παραλήπτη.
Προς το παρόν, επειδή δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί πλήρως η µετάβαση του SWIFTNet σε
“καθαρό” PKI περιβάλλον, υπάρχει η απαίτηση για διµερή ανταλλαγή κλειδών (Bilateral Key
Exchange – BKE), στα πλαίσια του Target2. Συγκεκριµένα, κάθε συµµετέχουσα Τράπεζα πρέπει
να ανταλλάξει κλείδες µε την κοινή πλατφόρµα
(SSP), η οποία έχει κωδικό (BIC8):
TRGTXEP0 (Test περιβάλλον). Η ανταλλαγή αυτή εκτελείται µε πρωτοβουλία (Initiation) της
SSP. ∆εν απαιτείται ανταλλαγή κλειδών µεταξύ των συµµετεχουσών Τραπεζών.
Επιπλέον, απαιτείται η εγκατάσταση, ρύθµιση και ενεργοποίηση της λειτουργίας FIN-Copy στο
περιβάλλον του αντίστοιχου CBT (Computer-Based Terminal), από το οποίο αποστέλλονται τα
FIN µηνύµατα. Στην περίπτωση που υπάρχει λογισµικό SAA (SWIFT Alliance Access), το οποίο
λειτουργεί ως CBT, τα απαιτούµενα βήµατα είναι συνοπτικά τα εξής (βλ. και: FIN-Copy Release
Letter και SWIFTNet-document: SAA 6.0 System Management Guide – Chapter 7):
1. ∆ιασφάλιση ότι το σχετικό λογισµικό περιλαµβάνει υποστήριξη για το λεγόµενο “Preagreed MAC”. Το SAA version 6.0 ενσωµατώνει την αντίστοιχη δυνατότητα, ενώ οι
αποδεκτές προηγούµενες εκδόσεις ήταν η SAA 5.5.60 ή SAA 5.9
2. Μεταφορά (Download) από το Site του SWIFT του σχετικού FIN-Copy “patch”:
(login required) – επιλογή του πρόσφατου FIN-Copy
https://www2.swift.com/pdc
patch για το συγκεκριµένο λειτουργικό σύστηµα (AIX, Solaris, Windows) στο οποίο
λειτουργεί το SAA.
3. Εξαγωγή (extract) του service configuration file: TTTGT.fcp (for Test & Training
Target2)
4. (Επαν-) Εκκίνηση του SAA σε “House Keeping” mode
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5. Εκκίνηση του “SWIFT Support” Application
6. Επιλέγουµε “Value-added Services” από το “View Menu”
7. Επιλέγουµε “Install”
8. Στο σχετικό path συµπληρώνουµε τη διαδροµή που οδηγεί στο σηµείο όπου έχουµε
αποθηκεύσει το file: TTTGT.fcp και πατάµε “Install”.
9. Στη συνέχεια, από το “Value-added Services” (στο View Menu), επιλέγουµε TGT
(T&T) Service και κατόπιν επιλέγουµε “Activate”. Το σχετικό πεδίο “State” λαµβάνει
την τιµή: active.
Σηµ. Η εκτέλεση των βηµάτων έως εδώ, εξασφαλίζει ότι η εγκατάσταση του FIN-Copy
είναι επιτυχής.
10. Με το SAA σε
“House Keeping” mode και από το SWIFT Support Application,
επιλέγουµε “Value-added Services” (στο View Menu), επιλέγουµε TGT (T&T) Service
και, εν συνεχεία, “De-activate”. Το σχετικό πεδίο “State” λαµβάνει την τιµή: inactive.
11. Συσχέτιση – Assign του FIN-Copy σε destination(s) / BIC8(s): Με το SAA σε “House
Keeping” mode, από το SWIFT Support Application: “Value-added Services” (από View
Menu), επιλέγουµε το TGT (T&T) Service και, εν συνεχεία: Destinations. Κατόπιν
µεταφέρουµε, ένα προς ένα, τα BIC8 που θέλουµε να συµµετέχουν σε FIN-Copy, από
την κατηγορία “Available” στην κατηγορία “Selected” και αποθηκεύουµε τις αλλαγές.
(Προς το παρόν δεν απαιτείται RMA Authorisation, οπότε το σχετικό πεδίο παραµένει µε
την ένδειξη “Not Required”).
12. Ενεργοποιούµε εκ νέου το FIN-Copy, όπως στο βήµα 9. πιο πάνω
13. Επαναφέρουµε το SAA σε κανονική λειτουργία (Operational mode)
Ανακεφαλαιωτικά, τα κύρια βήµατα για το FIN-Copy είναι:
•
•
•
•
•
•

Download FIN-Copy
Install FIN-Copy
Activate FIN-Copy
De-activate FIN-Copy
Assign FIN-Copy to destination(s) – BIC8(s)
Activate FIN-Copy
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FIN-Copy / Y-Copy
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
BIC

Bank Identifier C ode

BKE

BilateralKey Exchange

CUG

C losed U ser G roup

DN

D istinguished N am e

EC B

European C entralBank

H AM

H om e Accounting M odule

IC M

Inform ation and C ontrolM odule

M AC

M essage Authentication C ode

MT

M essage Type

NCB

N ationalC entralBank

PAPPS

Paym entand Accounting Processing Services

PKI

Public Key Infrastructure

PM

Paym entM odule

R BAC

R ole-Based Access C ontrol

R TG S

R eal-Tim e G ross Settlem ent

SAB

SW IFTAlliance W ebStation

SAG

SW IFTAlliance G atew ay

SAS

SW IFTAlliance StarterSet

SIPN

Secure IP N etw ork

SN L

SW IFTN etLink

SSP

Single Shared Platform

TAR G ET

Trans-European Autom ated R eal-Tim e G ross Settlem entExpress Transfer

XM L

eXtensible M arkup Language
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