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Тэ а рэ тыч на 
праб ле мы ня ма

Гэ тай тэ май за ці ка ві лі ся пра-
фе сі я на лы-элект рон шчы кі. Яны 
вы свят ля лі: ка лі ў ка шаль ку дзве 
карт кі: бес кан так та вы пра яз ны, 
бан каў ская карт ка, лю быя іх спа-
лу чэн ні — з якой спі шац ца паезд-
ка?

На гэ тае пы тан не ні хто ад на-
знач на не ад ка заў. Спе цы я ліс ты 
ка за лі пра фі зіч ныя пра цэ сы. Ёсць 
ры дэр — ён жа ва лі да тар — ён 
вы пра мень вае хва лю; ёсць карт-
ка — па сіў ная пры ла да. Ка лі карт-
ка трап ляе ў хва лю — з'яў ля ец-
ца ток, і яна па чы нае пра ца ваць. 
Якая карт ка ад рэ агуе пер шай, за-
ле жыць ад шмат лі кіх фак та раў: 
ад таў шчы ні ка шаль ка, ад та го, 
з яко га бо ку ля жаць карт кі, ці ня-
ма фоль гі або ін шых пра сло ек, 
ад якас ці чы па і ан тэ ны. У роз ных 
бан каў дак лад на роз ныя карт кі: 
роз ныя вы твор цы, чы пы, ан тэ ны. 
Та му нель га прад ка заць, з якой 
карт кі спі шац ца апла та. Тая, якая 
пер шай ад гук нец ца, — яна і «пе-
ра мо жа».

У бес кан так та вых тэх на ло гі-
ях ёсць та кі пра цэс: ан ты ка лі зія. 
Вось гэ та і ёсць той ме ха нізм, 
які да зва ляе вы браць ад ну карт-
ку, ка лі ў элект ра маг ніт нае по ле 
трап ля юць ад на ча со ва не каль кі. 
Але гэ та ў ла ба ра тор ных умо вах, 
«у ва ку у ме». А ка лі карт кі ў вас 

у ка шальку, то ан ты ка лі зія мо жа 
і не спра ца ваць: да пус цім, ад на 
карт ка ля жыць за мі лі метр ад 
вок лад кі, а дру гая — за пяць мі-
лі мет раў, — сіг нал прос та мо жа 
не дай сці. Па пра ві лах пла цеж ных 
сіс тэм, ка лі ў по лі апы ну лі ся дзве 
карт кі, то ры дэр не па ві нен пры-
маць ні ад ну з іх. Спра цуе ан ты ка-
лі зія, з'я віц ца над піс «Ад мо ва» або 
ана ла гіч ны. З бан каў скай карт кай 
мы мо жам пра ца ваць толь кі та ды, 
ка лі вы раз на ра зу ме ем, што ў по лі 
яна ад на. І па куль карт ка не вый-
дзе з по ля, ні я кая ін шая карт ка 
ў апла це ўдзель ні чаць не бу дзе. 
Гэ та так, у тэ о рыі...

Па гу ляць у ру лет ку
А ка лі ў вас у ка шаль ку не каль-

кі кар так, а ў ру ках, да пры кла ду, 
лёг кія дры жы кі — то апла та мо жа 
быць пас ля доў на спі са на і два ра-
зы: гэ та бу дзе рас цэ не на як «пры-
клаў карт ку — пры браў — зноў 
пры клаў».

З транс парт най карт кай сі-
туа  цыя ін шая, та му што чып у ёй 
больш прос ты, і гэ ты «плас тык» 
мо жа спра ца ваць хут чэй, чым бан-
каў скі, хоць пра ві лы ан ты ка лі зіі 
рас паў сюдж ва юц ца і на яго. І ка лі 
ў нас дзве карт кі — БСК (бес кан-
так та вая смарт-кар та) і бан каў-
ская — то ў та кім вы пад ку як раз 
па чы на юць дзей ні чаць сі ла хва лі, 
хут касць рэ ага ван ня і гэ так да-
лей. Так што, ка лі хо ча це па гу ляць 

у ру лет ку, пры клад вай це ка ша лёк 
з не каль кі мі карт ка мі. Та му і ў нас, 
і ў ін шых кра і нах ка рыс таль ні каў 
па пя рэдж ва юць: «Па ва жа ныя па-
са жы ры, пе рад апла тай пад рых-
туй це тую карт ку, якой хо ча це 
апла ціць пра езд».

Пры му сіць карт ку 
«не ад каз ваць»

Вый сце, праў да, ёсць і з гэ тай 
сі ту а цыі. Трэ ба прос та «ад вя заць» 
сваю карт ку ад аў та ма тыч най па-
слу гі. Зда ец ца прос та? Не зу сім.

Спа чат ку трэ ба за рэ гіст ра вац-
ца ў аса біс тым ка бі не це па са-
жы ра. Для гэ та га пе ра хо дзім на 
сайт payBYcard.by і ру ха ем ся ў 
раз дзел «Рэ гіст ра цыя». Там па кі-
да ем элект рон ную пош ту, ну мар 
тэ ле фо на, а для па цвяр джэн ня рэ-
гіст ра цыі пе ра хо дзім па спа сыл цы, 
да сла най вам у ліс це, і ўво дзім 
код, да сла ны па смс.

Ува га! Для да дан ня бан каў-
скай бес кан так та вай карт кі або 
NFC-пры ла ды (пры апла це пра ез-
ду з вы ка ры стан нем смарт фо на, 
смарт-га дзін ні ка і ін шых) не аб-
ход на здзяйс нен не хоць бы ад ной 
апе ра цыі па апла це пра ез ду.

Пас ля гэ та га пе рай дзі це ў 
раз дзел «Да даць» карт ку/NFC-

прыладу і ўвя дзі це 16 ліч баў «плас-
ты ка» або апош нія чатыры ліч бы 
то ке на кар ты (для NFC-пры ла ды). 
Ха рак тэр на, што для да дан ня 
NFC-пры ла ды не аб ход на ўка заць 
пры клад ны пра ме жак ча су, у які з 
яе да па мо гай пра во дзі ла ся апла та 
пра ез ду. У кан цы пра цы з раз дзе-
лам на ціс нуць «Да даць».

І толь кі пас ля гэ тай рэ гіст ра-
цыі вы змо жа це «ад вя заць» сваю 
«элект рон ку». Для гэ та га трэ ба 
пе рай сці ў раз дзел «Пад ра бяз-
нас ці» абра най карт кі і на ціс нуць 
«Вы да ліць».

Ця пер у мя не ёсць ві зі тоў ніца, 
дзе по бач з пра яз ным ля жаць 
дзве «ад вя за ныя» бес кан так та-
выя карт кі, і я ўпэў не ны, што пры 
апла це спра цуе па трэб ны мне 
«плас тык».

Апла та бан каў скім 
«плас ты кам»: 
ця пер гро шы спіс ва юц ца 
раз на тры дні. Ча му?

Пры па спя хо вай апла це бан-
каў скай карт кай, на прык лад, 
у мет ро, пра ход праз тур ні кет бу-
дзе да зво ле ны, і з ра хун ку ва шай 
карт кі на пра ця гу 48 га дзін бу дзе 

аў та ма тыч на спі са ны кошт па езд-
кі. У вы пад ку не каль кіх паспяхо-
вых аплат пра ез ду, здзейс не ных 
на пра ця гу 48 га дзін, вы ка на-
ныя апе ра цыі агрэ гу юц ца ў ад ну 
транзак цыю, але не больш чым 
тры па спя хо выя апла ты пра ез ду. 
Зы хо дзя чы з дзе ю ча га та ры фу за 
пра езд у мет ро 70 ка пе ек, су ма 
ад ной тран зак цыі не пе ра вы сіць 
2 руб лі 10 ка пе ек.

Ча му тран зак цыі аб' яд ноў ва-
юц ца? Ёсць ме ха ніз мы, якія да-
зва ля юць кі ра ваць тран зак цый най 
на груз кай. Сіс тэ ма рас пра цоў ва-
ец ца як ма са вая, і ў га дзі ны пік 
гэтыя ме ха ніз мы да зва ля юць кі ра-
ваць на груз кай, каб усе транзак-
цыі апра цоў ва лі ся якас на. З ін ша-
га бо ку, банк пра во дзіць ак цыі, і 
ўла даль ні кам пэў ных карт ча сам 
да зва ля ец ца пра хо дзіць у мет ро 
бяс плат на. Гэ та зна чыць, пра цуе 
ме ха нізм зні жак.

Бан каў скай карт кай 
мож на апла ціць за ся бе 
і ча ты рох ча ла век?

У Мін скім мет ра па лі тэ не коль-
касць па чар го вых пра хо даў па 
ад ной і той жа бан каў скай бес-
кан так та вай карт цы/NFC-пры ла-
дзе на ад ным і тым жа тур ні ке це 
ў ме жах лі мі та ва на га пра меж ку 
ча су не па він на пе ра вы шаць пя-
ці. Спро бу зра біць больш за пяць 
аплат ва лі да тар бла кі руе. На ступ-
ныя апла ты аў та ма тыч на ста но-
вяц ца да ступ ны мі праз 15 хві лін.

Паў тор нае пры кла дан не карт-
кі для апла ты ін ша га па са жы ра 
мо жа ажыц цяў ляц ца толь кі пас ля 
пра хо ду па пя рэд ня га. На на зем-
ным транс пар це, у тым лі ку на 
га рад скіх лі ні ях Бе ла рус кай чы-
гун кі, па ад ной бан каў скай кар-
це маг чы мая апла та зноў-та кі за 
пя ця рых па са жы раў. Пас ля пя ці-
ра зо вай апла ты па ад ной бан каў-
скай кар це яна бла кі ру ец ца для 
апла ты да кан чат ко ва га пры пын ку 
марш ру ту.

ЯК «ПА МІ РЫЦЬ» КАРТ КІ
Што ра біць, каб пры апла це пра ез ду не спі са лі ся гро шы з ін ша га «плас ты ку»

У га рад ско га жы ха ра аба вяз ко ва ёсць цэ лы стос плас ты ка вых 

кар так: бан каў скіх, пра яз ных, дыс конт ных... У гэ тым вы пад ку 

спат рэ бяц ца свое асаб лі выя ві зі тоў ні цы — ак се су а ры, 

якія здаў на лі чы лі ся ад ной з пры кмет са цы яль на га і дзе ла во га 

ста ту су.

Ста тус — яно, вя до ма, доб ра, але, як вы яві ла ся, яшчэ 

і не бяс печ на. Я пры вык, «раз ліч ва ю чы ся» з мет ра па лі тэ нам 

або з аў то бу сам, пад но сіць да ва лі да та ра ўсю ві зі тоў ні цу. 

А каб па збег нуць не па жа да на га спіс ван ня па ез дак або 

гра шо вых срод каў, не аб ход на пры кла даць да ва лі да та ра 

толь кі тую карт ку, з да па мо гай якой па са жыр жа дае апла ціць 

пра езд. Атрым лі ва ец ца, трэ ба яе шу каць і да ста ваць 

са «схо ві шча», што са мо па са бе зу сім ня зруч на. Аб гэ тай 

праб ле ме мы пі са лі год та му. Ці змя ні ла ся што за гэ ты час?

Спе цы яль на да па чат ку 

на ву чаль на га го да, 

але да 1 каст рыч ні ка, 

у ад ным з ка мер цый ных 

бан каў мож на 

атры маць пла цеж ныя 

бран за ле ты для дзя цей 

амаль па са бе кош це. 

Так, пры ад на ра зо вай апла це 

за ўвесь тэр мін дзе ян ня 

карт кі, бран за лет каш туе 

20 руб лёў. Да бран за ле та 

вы пус ка ец ца карт ка 

Vіsa Classіc, у бела рус кіх 

руб лях на два га ды.

Гэ ты пла цеж ны га джэт да зва-
ляе аплач ваць у адзін до тык лю быя 
па куп кі ўсю ды, дзе 
ёсць бес кан так та-
вы тэр мі нал, на-
прык лад, у школь-
най ста ло вай. Для 
раз лі ку трэ ба пад-
нес ці яго да тэр мі-
на ла, пры куп лі да 
80 руб лёў уво дзіць 
PІN-код не трэ ба.

Што важ на, ня-
ма аб ме жа ван няў 
па ўзрос це або 
коль кас ці бран за-
ле таў на ад на го 

ча ла ве ка. Ка лі дзі ця ці ўжо споў ні-
ла ся 14 га доў, то ра ху нак мож на 
ад крыць на яго імя, ка лі яно ма ла-
дзей шае — на ад на го з баць коў.

На прык лад, у Пріор бан ку прад-
стаў ле ныя бран за ле ты ча ты рох 
ко ле раў — чор на га, жоў та га, са-
ла та ва га і бі ру зо ва га. Ён не ба іц ца 
ва ды, уда раў і пе ра па даў тэм пе ра-
тур. Пла цеж ны бран за лет да па ма-
гае дзі ця ці хут ка аплач ваць па куп-
кі, а баць кам — лепш кант ра ля ваць 
яго вы дат кі. Па коль кі ён заў сё ды 
на ру цэ, яго скла да на згубіць, у ад-
роз нен не ад на яў ных або кар ты. 
Акра мя та го, дзе ці ад ны мі з пер-
шых асвой ва юць но выя тэх на ло-
гіі — гэ та дак лад на.

Ця пер у гэ та га бяс плат на-

га сэр ві су з'я віў ся раз дзел, 

у якім мож на па раў наць цэ-

ны на та ва ры ў служ бах да-

стаў кі. Ка лі па да браць на бор 

пра дук таў, сіс тэ ма пад ка жа, 

дзе іх тан ней за ка заць. Па-

вод ле ацэ нак рас пра цоў-

шчы каў, тым са мым мож на 

сэ ка но міць да чвэр ці су мы 

на кож ным чэ ку.

Ця пер сэр віс па раў ноў вае цэ-
ны на та ва ры трох служ баў да-
стаў кі — «Хіт! Да стаў ка», «Green 
да стаў ка» і «Вост раў чыс ці ні», 
а не ўза ба ве да іх да лу чыц ца 
«OZ.бай-бай». Ба за да ных уклю-
чае 44 ты ся чы па зі цый, што на 
10 ты сяч най мен няў больш, чым 
па пра дук то вых кра мах. Но выя 
та ва ры і цэ ны з'яў ля юц ца што-
дня.

Цэ ны ак ту аль ныя для ўсіх га-
ра доў кра і ны. Але ёсць ню анс: 
яны па він ны ўва хо дзіць у геа гра-
фію да стаў кі той ці ін шай сет кі. 

Пры ца ніц ца мож на да асоб ных 
та ва раў або іх на бо раў. Для гэ-
та га трэ ба «склас ці» па трэб ныя 
пра дук ты ў «ра зум ны» ко шык, 
які па ка жа, дзе больш вы гад на 
зра біць за каз. У ка та ло гу — пра-
дук ты хар ча ван ня, пра мта ва ры, 
срод кі гі гі е ны, дзі ця чыя цац кі і 
та ва ры для жы вёл. На не ка то-
рыя па зі цыі цэ ны ад роз ні ва юц ца 
ў паў та ра ра за ў за леж нас ці ад 
да стаў шчы ка.

Ідэя пра віль на га вы ба ру прый-
шла да рас пра цоў шчы каў гэ та га 
раз дзе лу яшчэ пад час пан дэ міі 
ка ра на ві ру са, та ды лю дзі ста лі 
больш ак тыў на ка рыс тац ца да-
стаў кай та ва раў на дом. Да рэ чы, 
гэ тая звыч ка за ха ва ла ся і пас ля. 
Увес ну і ўлет ку рэз ка вы рас по-
пыт на да стаў ку пра дук таў, што 
па да гра ва ла і кан ку рэн цыю. Але 
цэ ны, як ака за ла ся, ва ўсіх іс тот-
на ад роз ні ва юц ца. «Мы вы ра шы лі 
да па маг чы спа жыў цам не пе ра-
плач ваць, тым больш што гэ та 
не па тра буе ад іх на ма ган няў: 

вы бар мес ца за ка за — гэ та пы-
тан не не каль кіх клі каў. У ся рэд нім 
мож на сэ ка но міць 20—25 % ад су-
мы па куп кі», — ад зна чае кі раў нік 
пра ек та Ра ман Анд ру хаў.

Па раў ноў ваць цэ ны мож на як 
у браў зе ры, так і ў ма біль ным да-
дат ку з Google Play або AppStore. 
Пе ра клю чац ца па між вер сі я мі 
ІnfoPrіce з цэ на мі ма га зі наў роз-
ніч на га ганд лю і ін тэр нэт-да ста-
вак мож на з да па мо гай тумб ле ра 
ўвер се ста рон кі. Ра ней рас пра-
цоў шчы кі за пус ці лі бяс плат ны 
смарт-ска нер. Ка лі на вес ці смарт-
фон на штрых-код та ва ру, сэр віс 
па раў нае ад па вед ныя яму цэ ны ў 
роз ных кра мах.

Ма ні то рын гам цэн зай ма ец ца 
асоб ная ка ман да «та ем ных па-
куп ні коў». У да дзе ным стар та пе 
ар га ні за та ры сэр ві су зай ма юць 
не за леж ную па зі цыю да ры тэй-
ле раў, хоць апош нія мо гуць са-
ма стой на дзя ліц ца да дзе ны мі, 
каб кант ра ля ваць іх ак ту аль-
насць.

Бран за лет і «плас тык» 
у ад ным фла ко не

Матэрыялы падрыхтаваў Сяр гей КУР КАЧ.

ЛЕПШ 
ПА РАЎ НОЎ ВАЦЬ, 

ЧЫМ ПЕ РА ПЛАЧ ВАЦЬ
Стар тап ІnfoPrіce за пус ціў па раў на нне цэн 

на пра дук ты служ баў да стаў кі
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