ИНСТРУКЦИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА РАБОТНА
СТАНЦИЯ КЪМ СИСТЕМАТА RINGS
Тестът на потребителската работна станция е част от процеса по сертифициране на банка за
участие в системата RINGS и се извършва в последователността, описана в документа
“RINGS Participant Acceptance Script”.
Резултатът от всяка стъпка на теста се отразява в съответните колони на “RINGS Participant
Acceptance Script”.
Извършва се тест на английската или на българската версия на системата. Попълва се
протокол за резултатите от проведения тест.
С оглед ефективно и пълноценно провеждане, препоръчваме тестовете да се извършват наймалко от двама служители.
В заглавната част на документа е отбелязан модулът, който се тества /Session, Main,
Routing, Settlement, External за SETS или Session, Main за BILL/. Необходимо е да бъдат
попълнени датата на провеждане на теста и имената на служителите, извършили теста.
Документът “RINGS Participant Acceptance Script” съдържа таблица със следните
колони:
Колона № 1 - пореден номер;
Колона № 2 - системен /идентификационен/ номер на екран;
Колона № 3 - описание на действието, което трябва да бъде извършено.
Колона № 4 - очакван резултат при извършване на дефинираното в колона № 3 действие;
Колона № 5 - отметка, когато при извършване на посоченото действие в колона № 3 се
получи описаният в колона № 4 резултат;
Колона № 6 - несъответствия между очаквания и получения резултат, като например:
•

Системният /идентификационен/ номер на екрана, посочен в колона № 2 не
съответства на номера на екрана, който се показва при извършване на дефинираното в
колона № 3 действие;

•

При извършване на дефинираното в колона № 3 действие, резултатът от действието
не съответства на описания в колона № 4 очакван резултат.

Банката попълва колона № 5, попълването на колона № 6 е опционално.
В края на всяка страница съществува поле “Comments”, в което търговската банка описва:
•

подробно установените несъответствия;

•

извършените действия, за които няма изискване за проверка.
В този случай се записват номера на екрана, менюто и действието, което не е описано
на съответната страница.

Провеждането на теста завършва задължително с протокол, макетът на който е приложение
към настоящия документ. Протоколът може да съдържа констатации, бележки и коментари
по проведения тест.
Протоколът следва да бъде подписан от ръководителите на “Информационни технологии”
и/или “Ликвидност” и от служителите, извършили теста (необходимо е да се посочат
телефони и електронни адреси).
Всички въпроси по провеждането на теста на потребителската работна станция моля
отнасяйте до Help Desk на RINGS – e-mail: rtgs@bnbank.org; тел. 9145 761, 9145 762.
Изготвено от: БНБ, отдел “Платежни системи”

