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IDENTIFIKAVIMOINTERNETU PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1 . Bazinė identifikavimo internetu paslaugos schema 

Žemiau pateikiama bazinė identifikavimo internetu paslaugosschema. 

Pastaba: Jei vartotojas identifikuojasi prisijungęs prie banko paslaugų internetu sistemos, o ne 

pradėdamas identifikavimo žingsnius iš Kliento pusės, tuomet įvyksta tik schemoje pavaizduoti 3 ir 4 

veiksmai. 

Klientas pasirašo sutartįsu banku dėl identifikavimo paslaugų teikimo. 

Identifikavimo paslaugos naudojimas jungiantis per Kliento tinklalapį. Bankuigavus pranešimą iš 

Kliento, vartotojas prisijungia prie SEB bankas paslaugų internetu sistemos ir jam suteikiama 
identifikavimo galimybė spaudžiantmygtuką „Sutinku“. 

Pirmas langas, po prisijungimo atsidaręs banko paslaugų internetu sistemoje – standartinis 

identifikavimo langas su nurodytaKliento informacija. 

Identifikavimo paslaugos naudojimas tiesiogiai iš banko paslaugų internetu sistemos. Pasirenkant 

identifikavimo paslaugą prisijungus prie banko paslaugųinternetusistemos. 

Bankas ir Klientas apsikeičia e.sertifikatais, kurie bus naudojamisiunčiamos informacijos patikrinimui. 

Elektroniniai parašai bus formuojami iš žinutės (žr. Query) ir privataus rakto informacijos. E. 

sertifikatai bus naudojami parašų autentifikavimui. 
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Identifikavimas patvirtinamas (Banko interneto sistemoje vartotojas paspaudžia „Sutinku“): Bankas 

realiu laiku apdoroja identifikavimą, nusiunčia Klientui pranešimą (3002) su vartotojo asmens kodu, 
vardu ir pavarde, bei sąskaitos savininko kodu (jeigu sąskaitos savininkas įmonė – įmonės kodu), 
sąskaitos savininko vardu, pavarde arba pavadinimu. Tokiu būdu Bankas visuomet pateikia 

informaciją apie vartotoją bei sąskaitos savininką (kartais vartotojas turi teisę tvarkyti sąskaitos 

savininko (tiek kito asmens, tiek ir įmonės) sąskaitas). Pranešime informacija atskiriama 

kabliataškiais (;).Kliento sistema turėtų mokėti atpažinti laukų informaciją, kurioje pateikiami 

asmeniniai vartotojo duomenys (t.y., atpažinti „ID:“,„;NAME:“,„;OWNER_ID:“  ir „;OWNER_NAME:“ 
tekstus). 

2 . Pranešimai 

Pranešimai yra HTTP GET arba POST pranešimai su nustatytais parametrais. Kiekviename pranešime 

nurodomas pranešimo tipas (prašymas identifikuoti / identifikaciniai duomenys). Kiekvienas pranešimo 

tipas turiunikalų parametrų rinkinįbei specialų algoritmą,kaip tokio tipo pranešimą reikia apdoroti. Pagal 
susitarimą,pranešimų apdorojimo algoritmo numeris atitinka pranešimotipą. 

Tuščias laukas parodys parametrus, kurie yra reikalaujami šio tipo pr anešimams, bet jų nėra 

pateikta pranešime. 

Datos formatas "DD.MM.YYYY",pavyzdžiui,17.02.2005. 

Laikas formatas "hh24:min:sec",pavyzdžiui,17:02:59. 

Parametro duomenų ilgis negalibūtiilgesnis, neinustatyta specifikacijoje. Jeigu duomenys ilgesni, 
pranešimas neapdorojamas. 

Parametrų duomenys gali būti trumpesni nei leistinas maksimalus ilgis. Trūkstamų simbolių vietos 

nėra užpildomos.Tarpaiparametro duomenų pradžioje ir pabaigoje yra nuimami. 

Jeigu pranešimaineatitinka specifikacijų ir yra negaliojantys, pranešimas bus neapdorotas. 

Papildomi parametrai, esantys pranešime, bet nesantys šio pranešimo specifikacijoje, yra 
ignoruojami, o pats pranešimas apdorojamas ir priimamas vykdymui. Papildomi parametrai negali 
būti pateikiami parašo dalyje. 

Operacijos, kurios bus atliekamos pranešimo pagrindu, turi atitikti banko priimtus reikalavimus to 
tipo operacijoms (reikalavimai mokėjimo nurodymams, kt.). 

Naudojama Windows – 1257 kodų lentelė. 

3 . Pranešimai iš Kliento į Banką informacinę sistemą 

Pranešimai iš Kliento į Banką skirti nukreipti bei padėti vartotojui atlikti operaciją (t. y., identifikuotis 

Kliento informacinėje sistemoje). Pateikti pranešimo parametraiyra patikrinami pagal to pranešimo tipo 

specifikaciją.Parametrų sąrašaspranešimebeijų išdėstymo tvarka priklauso nuo pranešimo tipo.Bankas 

atsako į tuos pranešimus, kurie reikalauja atsakymo („4001“ pranešimas) po vartotojo sutikimo. Banko 
atsakymas („3002“pranešimas) parodovartotojo duomenis bei kitą susijusią informaciją. 

4 . Pranešimai iš Banko į Kliento informacinę sistemą 

Pranešimai iš Banko į Kliento informacinę sistemą siunčiami, atsakant į Kliento informacinės sistemos 

pranešimus.Atsakymo formanustatoma pagalpranešimotipą. 
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5 . Skaitmeninio parašo VK_MAC skaičiavimas 

Skaitmeninio parašo VK_MAC reikšmė, naudojama pranešimuose, skaičiuojama remiantis sutartu 

algoritmu, VK_VERSION. Šiuo metu naudojama 009 versija. Pasirašymo algoritmas ateityje gali keistis, 
jei bus sukuriami naujimetodai. 

VK_MAC yra siunčiamas kaip vienas užklausos parametrų BASE64 kuoduotėje. Paraše nurodomi tik tie 
laukai,kurių „Eilė paraše“lauke yra skaitmenys. 

Version 009 
MAC009(x , x , …, x ) := RSA(SHA-512(p(x )||x ||p(x )||x ||…||p(x )||x ),d,n) 1 2 n 1 1 2 2 n n 

kur: || yra eilučių susiejimo simbolis; 
x1, x2,…, xn yra pranešimo parametrai; 

p yra parametro ilgio funkcija.Rezultatas pateikiamastrijų skaičių eilute 

d yra slapta RSA eksponentė; 
n yra RSA modulis. 

6 . Pranešimų specifikacijos 

Pranešimaiiš Kliento „4001“ ir atsakymai iš Banko „3002“. 

4001” pranešimas 

Klientas siunčia Bankui pranešimą,norėdamasnukreipti vartotoją identifikavimui. 

“ 

Eilė paraše Lauko pavadinimas 

VK_SERVICE 

VK_VERSION 

VK_SND_ID 

Lauko aprašymas 

Pranešimo tipas (“4001”)  

Naudojamas kodavimo algoritmas (“009”) 

Užklausos siuntėjo ID numeris, suteiktas banko sudarius 

paslaugos sutartį 

Ilgis 

4 

3 

1 

2 

3 15 

4 

5 

VK_REPLY 

VK_RETURN 

Pranešimo atsakymo tipas („3002“) 

HTTPS protokolo URL adresas, kuriuo turėtų būti 

siunčiami banko atsakymai. 

4 

60 

6 

7 

- 

VK_DATE 

VK_TIME 

VK_MAC 

Pranešimo generavimo data (DD.MM.YYYY formatu) 

Pranešimo generavimo laikas (hh:mm:ss formatu) 

Koduotas parašas (formuojamas iš aukščiau esančių 

10 

8 

300 
laukų)  

- VK_LANG Pageidautina kalba (LIT / ENG / RUS) 3 

" 3002" pranešimas 

Banko siunčiamas pranešimas į Kliento informacinę sistemą. Pranešime pateikiamas vartotojo 

identifikacinis kodas, pranešimo generavimo data ir laikas. Lauke „VK_INFO“ pateikiami detalesni 

identifikuojamo vartotojo duomenys šiuo formatu: 

" ID:asmenskodas;NAME:vardaspavardė;OWNER_ID:savininkokodas;OWNER_NAME:savininko  

pavadinimas". 
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Eilė paraše Lauko pavadinimas 

VK_SERVICE 

VK_VERSION 

VK_USER 

VK_DATE 

VK_TIME 

Lauko aprašymas 

Pranešimo tipas (“3002”) 

Ilgis 

4 

3 

16 

10 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Naudojamas kodavimo algoritmas (“009”) 

Vartotojo identifikavimo kodas 

Pranešimo generavimo data (DD.MM.YYYY formatu) 

Pranešimo generavimo laikas (hh:mm:ss formatu) 

Užklausos siuntėjo ID numeris, suteiktas Banko sudarius 

paslaugos sutartį 

VK_SND_ID 15 

7 

- 

VK_INFO 

VK_MAC 

Nurodomi vartotojo identifikacinius duomenys 

Koduotas parašas (formuojamas iš aukščiau esančių 

laukų)  

300 

300 

- VK_LANG Kalba (LIT / ENG / RUS) 3 
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