
Mobile εφαρμογή - Διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές μέσω 
smartphone ή tablet



Η εφαρμογή ARTEMIS Mobile banking - μια προσθήκη στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής
τραπεζικής - αποτελεί την iOS/ android εφαρμογή της Natech, η οποία μπορεί να
διασυνδεθεί με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα τραπεζικής. Η εφαρμογή δίνει τη
δυνατότητα on line τραπεζικών συναλλαγών μέσω smartphone ή tablet,
προσφέροντας στους πελάτες μια σαφή εικόνα των οικονομικών τους και
πραγματοποίηση συναλλαγών εν κινήσει.

Η ARTEMIS Mobile banking εφαρμογή ικανοποιεί αποτελεσματικά τις ολοένα
αυξανόμενες ανάγκες των πελατών, διατίθεται μέσω Play Store και App Store και
προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών για γρήγορες και ασφαλείς τραπεζικές
συναλλαγές 24/7.

Χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ασφάλειας, υψηλή απόδοση και αποτελεί την
πύλη ανάπτυξης για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίοι
μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους υπηρεσίες πέρα από τις τυπικές
συναλλαγές.



 Είσοδος στην εφαρμογή με δακτυλικό αποτύπωμα ή 
4ψήφιο κωδικό 

 Aρχική οθόνη με προβολή:

 συνολικού υπολοίπου όλων των λογαριασμών
 λογαριασμών του χρήστη
 υπολοίπου κάθε λογαριασμού
 πρόσφατων συναλλαγών

Προσφερόμενες υπηρεσίες

 Πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή

 Λεπτομέρειες λογαριασμού (IBAN, δικαιούχοι, 
γρήγορη προβολή εσόδων - εξόδων, κινήσεις)

 Καταθέσεις, υπόλοιπα και παραστατικά

 Μεταφορές σε λογαριασμό ίδιου χρήστη σε 
λογαριασμό του εντός τράπεζας

 Μεταφορές σε λογαριασμό τρίτων εντός τράπεζας

 Μεταφορές σε λογαριασμό τρίτων τραπεζών 
Credit transfers

 Πληρωμές λογαριασμών και δανείων

 Προβολές υπολοίπων λογαριασμών και 
παραστατικών

 Προβολές καρτών, επιταγών και πάγιων εντολών

ARTEMIS 
mobile 

banking

Προσφέρετε στους πελάτες σας μια νέα εμπειρία ψηφιακής τραπεζικής από όπου κι αν βρίσκονται

 Επεξεργασία προφίλ (γλώσσα, 
συνδεδεμένες συσκευές)

 Ειδοποιήσεις

 Πλατφόρμα επικοινωνίας για 
αναφορά σφαλμάτων
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Η καινοτόμα εφαρμογή  mobile banking
στα χέρια των πελατών σας
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Πλεονεκτήματα

Πολλαπλών παραγόντων έλεγχος
ταυτότητας
Ισχυροί μηχανισμοί κρυπτογράφησης
Προκαθορισμένο χρονικό όριο
αδράνειας
Γεννήτρια τυχαίου κωδικού πρόσβασης

01
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

03
ΑΠΛΟΤΗΤΑ
Διευκολύνετε τους πελάτες σας να 
διατηρούν μια γενική εικόνα των 
λογαριασμών /συναλλαγών μέσα από 
εύχρηστο περιβάλλον!

02
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ενσωμάτωση σε τραπεζικά κανάλια
| ATM | Swift | Πληρωμές | Core

Εξατομίκευση του γραφικού
περιβάλλοντος
Εξατομίκευση της λειτουργικότητας

04
ΜΟΝΤΕΡΝΟ UI 
Η Natech έχει μεγάλη εμπειρία στο 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη φιλικών 
προς το χρήστη συστημάτων.

Η εφαρμογή ARTEMIS mobile banking παρέχει τη βέλτιστη εμπειρία ψηφιακής τραπεζικής 
στους πελάτες σας

• Γρήγορη πρόσβαση με δαχτυλικό αποτύπωμα
• Εύκολη πλοήγηση σε εύχρηστο περιβάλλον

• Υποστήριξη πλήθους συναλλαγών
• Ασφάλεια και αξιοπιστία

• Προσαρμοστικότητα και συνεχής εξέλιξη
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Διαφοροποιηθείτε και εκπλήξτε ευχάριστα τους πελάτες σας με καινοτόμες υπηρεσίες

 PIN και δακτυλικό αποτύπωμα για 

γρήγορη σύνδεση

 Υπόλοιπα για όλους τους 

λογαριασμούς σε μια ενιαία οθόνη

 Ενιαία προβολή όλων των 

παρελθουσών, εκκρεμών και 

προγραμματισμένων συναλλαγών

 Προγραμματισμός συναλλαγών 

μελλοντικών ημερομηνιών

 Ειδοποιήσεις σχετικά με τις δαπάνες

 Ειδοποιήσεις ασφαλείας

…είναι κάποιες από τις βέλτιστες 
πρακτικές στην mobile τραπεζική

Best Practices In Global Mobile Banking
Functionality, Forrester 2019



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”

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



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

ΑΘΗΝΑ
Γρανικού 7, Μαρούσι
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Τηλ: +30 210 6300999
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