
Συλλογή συστημάτων πληρωμών

Μεγιστοποιήστε την απόδοση των υπηρεσιών πληρωμών



Η σουίτα λύσεων AEOLUS Payment αποτελεί μια συλλογή συστημάτων που
περιλαμβάνει τα συστήματα SEPA πληρωμών, SWIFT και εμβασμάτων.

Το σύστημα SEPA Payments είναι ένα αυτόνομο σύστημα που συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις SEPA (Single Euro Payments Area) των διατραπεζικών συναλλαγών. Το
σύστημα υποστηρίζει πληρωμές SEPA, καθώς και το γενικό υποσύνολο SEPA πλη-
ρωμών. Ενσωματώνει τα συστήματα Natech.Direct Debit και Natech.Credit Transfer.

Το σύστημα SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) δια-
χειρίζεται την τραπεζική επικοινωνία σε όλον τον κόσμο μέσω του δικτύου SwiftNet
με τρόπο ασφαλή, τυποποιημένο και αξιόπιστο.

Το σύστημα εμβασμάτων επιτρέπει στους πελάτες να στέλνουν ή να λαμβάνουν ά-
μεσα χρήματα, καλύπτοντας στο μέγιστο τις ανάγκες τους.



Το Natech.Direct Debit είναι η διατραπεζική
υπηρεσία άμεσων χρεώσεων, πληρωμής λο-
γαριασμών και άλλων οικονομικών υποχρε-
ώσεων καταναλωτών και λοιπών οφειλετών
προς οργανισμούς.

Το σύστημα υποστηρίζει τις ακόλουθες υπη-
ρεσίες:

| Συλλογή εντολών (αναθέσεων/μεταβολών CMF)

|  Δημιουργία αναθέσεων DMF
|  Κεντρική διαχείριση αναθέσεων
|  Διακοπή χρεώσεων (δημιουργία & παραλαβή 

εντολής)

|  Διαχείριση απορρίψεων/επιστροφών   
χρεώσεων/αντιλογισμών
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Natech.Direct Debit

Το Natech.Credit Transfer είναι η διατραπε-
ζική υπηρεσία διακίνησης και εκκαθάρι-
σης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων σε
ευρώ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το σύστημα υλοποιεί τις διαδικασίες διακί-
νησης και εκκαθάρισης πιστώσεων. Επι-
πλέον, ενσωματώνει τα παλαιότερα συ-
στήματα Natech.PAY (το κομμάτι των α-
χρέωστων καταβληθέντων), καθώς και το
Natech.Direct Debit.
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Natech.Credit Transfer 

Συνιστώσες

Χαρακτηριστικά
Τήρηση 

προδιαγραφών 
SEPA και 
ISO20022

Διακίνηση 
μηνυμάτων

σε XML

Εναρμόνιση με 
τα διεθνή 
πρότυπα

Υλοποίηση 
διαδικασιών 
ανάπτυξης  

σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 

9001:2008

 Σύνδεση με τη μεγάλη πλειοψηφία των
συστημάτων Core Banking μέσω ποικίλων τρόπων

(διαδικτυακές υπηρεσίες, Batch Files, DB Proxy, κλπ.)
 Υποστήριξη πληρωμών λογαριασμών οργανισμών

(πχ. πληρωμές για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας)
 Υποστήριξη συναλλαγών EBA και EQUENS

 Δυνατότητα χειρισμού πλήρους φάσματος  υπηρεσιών ΔΙΑΣ
 Υποστήριξη αρχείων και χρονοδιαγραμμάτων ΔΙΑΣ
 Υποστήριξη προγραμματισμού εργασιών για την 

εξυπηρέτηση  ΔΙΑΣ cutoffs και αρχείων ρυθμίσεων
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Χαρακτηριστικά

Γρήγορες, ανιχνεύσιμες και διαφανείς διασυνοριακές πληρωμές

Το σύστημα Swift είναι ένα αξιόπιστο σύστημα που
παρέχει τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που
απαιτούνται για την ασφαλή εκτέλεση χρηματοοι-
κονομικών συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας το δίκτυο
SWIFTNet.

Το σύστημα SWIFT είναι βασικά ένα σύστημα ανταλ-
λαγής μηνυμάτων μεταξύ τραπεζών που μεταφέρει
διατραπεζικά μηνύματα κατά τρόπο εξαιρετικά α-
σφαλή.

Το σύστημα αυτοματοποιεί, επίσης, τη διεξαγωγή
(reconciliation) των εγχώριων και διασυνοριακών
συναλλαγών κινητής αξίας, μειώνοντας το κόστος
και τους κινδύνους. Το σύστημα reconciliation μηνυ-
μάτων χρησιμοποιεί παγκοσμίως αναγνωρισμένα
πρότυπα επικοινωνίας.

Το σύστημα Swift υποστηρίζει μηνύματα:

| Αdministration and authorization
| Payments
| Reconciliation
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Χαρακτηριστικά

Το σύστημα εμβασμάτων είναι ένα cash-to-cash σύ-
στημα που δίνει τη δυνατότητα άμεσης αποστο-
λής χρημάτων σε οποιονδήποτε 24/7, μέσω σημείων
εξυπηρέτησης ή online, εύκολα, γρήγορα και με α-
σφάλεια. Το σύστημα εμβασμάτων υποστηρίζει:

| Αποστολή εμβάσματος
| Αποδοχή εμβάσματος
| Ακύρωση εμβάσματος
| Τροποποίηση πληροφοριών εμβάσματος
| Έλεγχο AML

Η διαδικασία μεταφοράς εμβάσματος περιλαμβάνει
συμπλήρωση φόρμας αποστολής χρημάτων, επιβε-
βαίωση των πληροφοριών εμβάσματος και δημιουρ-
γία-εκτύπωση παραστατικού.

Οι πελάτες απαιτείται να έχουν πάντα την ταυτότη-
τά τους όταν ζητούν μεταφορά εμβάσματος. Οι α-
παραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ο αποστο-
λέας είναι:

 Ποσό με προμήθεια
 Ταυτότητα αποστολέα/παραλήπτη
 Αναγνωριστικό
 Πληροφορίες επαφής

Εμπλουτίστε το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σας, προσφέροντας στους πελάτες
σας υπηρεσίες άμεσων πληρωμών και αυξήστε τα έσοδα της επιχείρησής σας



Γιατί να επιλέξετε τις λύσεις

Η διαθεσιμότητα αξιόπιστων και ασφαλών μηχανισμών πληρωμών και μεταφοράς 
εμβασμάτων αποτελεί αναγκαιότητα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 Ασφάλεια συναλλαγών

 Ελάχιστος χρόνος για την αγορά μετά την εγκατάσταση

 Σύνδεση με οποιοδήποτε κεντρικό τραπεζικό σύστημα ή σύστημα τρίτων

Παρέχετε στους πελάτες σας καινο-
τόμες, οικονομικά αποδοτικές, α-
σφαλείς και αξιόπιστες λύσεις πλη-
ρωμών και αναπτύξτε την επιχείρη-
σή σας, ενισχύστε τις σχέσεις με
τους κατόχους λογαριασμών και αυ-
ξήστε τα έσοδά σας.

Σημεία κλειδιά των λύσεων της Natech
Προσαρμοστικότητα ּ Απλότητα ּ Ασφάλεια ּ Λειτουργικότητα

Μειωμένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης
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Διαθέτει σημαντικές πιστοποιήσεις και συν-
εργασίες διεθνούς επιπέδου με κορυφαίους
τεχνολογικούς ομίλους, γεγονός που αντα-
νακλά τόσο το κύρος όσο και την αξιοπιστία
της. Χαίρει, επίσης, της εμπιστοσύνης του συ-
νόλου των πελατών της.

Υποστηρίζει ενεργά και αδιάλειπτα τις περισ-
σότερες συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελ-
λάδα, δημόσιους οργανισμούς (ΕΛΤΑ), μεγά-
λες επιχειρήσεις καθώς και σημαντικά χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Η Natech παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες
της στον κλάδο των επιχειρήσεων και των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αξιοποιώ-
ντας την 30ετή της εμπειρία, με γνώμονα το
σεβασμό προς τον πελάτη - συνεργάτη και τη
συνεχή εφαρμογή της καινοτομίας και των
τεχνολογικών εξελίξεων.

Η εταιρεία

Microsoft Partner
ISO 27001:2013
ISO 9001:2015
ISO 22301:2012 

90%
Ικανοποίηση 
πελατών
για το 2017

Βραβείο 
Καινοτομίας
(Start up/Scale up 
awards 2017 
Παπαστράτος)

Ευρωπαϊκά 
Επιχειρηματικά 
Βραβεία 2019
“Ones to watch”



ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Λ. Σταύρου Νιάρχου 85,
45332 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26510 77300 
INFO@NATECH.GR

ΑΘΗΝΑ
Γρανικού 7, Μαρούσι
15125 Αττική, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 6300999
ATHENS@NATECH.GR

WWW.NATECH.GR


