
Τραπεζικές υπηρεσίες μέσω αυτοματοποιημένων ταμειακών μηχανών

Ενισχύστε τη self-service τραπεζική εμπειρία των πελατών σας



Το ATM host προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες 24/7 μέσω αυτόματων ταμειακών
μηχανών, επιτρέποντας στις τράπεζες να επιτύχουν την ενδυνάμωση των προσφε-
ρόμενων υπηρεσιών τους και την ενίσχυση της πελατειακής τους βάσης.

Το σύστημα επιτρέπει στις τράπεζες να υιοθετήσουν best-of-breed στρατηγική, να
μειώσουν το κόστος, να αυξήσουν τη λειτουργικότητα και να δώσουν μια βελτιω-
μένη εμπειρία στον πελάτη.

Το ATM host παρέχεται σε ασφαλές, αποδοτικό και παραμετροποιήσιμο περιβάλλον
εργασίας που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε τράπεζας.

ATM Host, το κανάλι που 
ενισχύει τη self-service
τραπεζική εμπειρία των 
πελατών σας



Χαρακτηριστικά & Δυνατότητες

3

Το ATM Host ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της τράπεζας και των πελατών της. Επιτρέ-
πει στις τράπεζες να ανταγωνίζονται πιο αποτελεσματικά και να παρέχουν σημαντικά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όσον αφορά:

 Την ταχύτερη/λιγότερο δαπανηρή βελτίωση-αναβαθμίσεων λειτουργικότητας
 Τις αναβαθμίσεις εφαρμογών
 Τις προσθήκες συμμόρφωσης
 Την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών από τα ATM

Μείωση συνολικού κόστους λειτουργίας τράπεζας
Αύξηση αξιοπιστίας και διαθέσιμων σημείων 

εξυπηρέτησης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδεσιμότητα με εξωτερικές διαδικτυακές υπηρεσίες
Προσαρμοστικότητα σε απαιτήσεις της αγοράς, σε 

εθνικές και διεθνείς κανονιστικές ρυθμίσεις
Δυνατότητα επεκτασιμότητας

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Service Base 24 ATM Host Module
Παραμετροποίηση των ATM μηνυμάτων

Custom UI reporting engine
Μηνύματα Poison

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

Πλήρης ιχνηλασιμότητα
Εσωτερική παρακολούθηση

Υψηλής ταχύτητας επεξεργασία
Υποστήριξη μεγάλου εύρους συναλλαγών 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ



για την τράπεζα/για τους πελάτες

Υποστήριξη μεγάλου εύρους συναλλαγών*:

 Ανάληψη
 Κατάθεση
 Επιστροφή χρημάτων
 Ενημέρωση υπολοίπου
 Πληρωμές και μεταφορές μεταξύ λογαριασμών
 Ενημέρωση κινήσεων λογαριασμών
 Reconciliations
 Mini statement
 Πληρωμές λογαριασμών και πιστωτικών καρτών
 Πρόσβαση σε πολλούς λογαριασμούς ελέγχου 

και αποταμίευσης
 Προσαρμοσμένα παραστατικά
 Επιλογές ξένης γλώσσας
 Καταθέσεις μετρητών χωρίς φάκελο
*Ορισμένες λειτουργίες εξαρτώνται από τη συσκευή

Ό,τι χρειάζεστε για να διαχειρίζεστε ένα αξιόπιστο,
πρωτοποριακό σύστημα ATM με τη μέγιστη αποτε-
λεσματικότητα, που περιλαμβάνει :

 ATM DEVICE INQUIRY
Δείτε την κατάσταση όλων των ΑΤΜ σας online

 DATA NAVIGATOR

Προσφέρει πρόσβαση σε δεδομένα 
συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο και 
ένα εύκολο στη χρήση σύστημα 
επεξεργασίας εξαιρέσεων



Το ATM host αποτελείται από τρία βα-
σικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν
την αρχιτεκτονική 3 επιπέδων στην
οποία έχει βασιστεί το σύστημα:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1-επίπεδο ATMTCP
Listener

Παραλαβή μηνύματος από χρήστη

2-επίπεδο ATM 
Communication Service

Μεταφορά μηνύματος Listener 

3-επίπεδο ATM 
Process Message Service

Λήψη μηνύματος 

Αγκαλιάστε τη σύγκλιση
τεχνολογίας & ανθρώπινης εμπειρίας

Πλεονεκτήματα
• Συνδεσιμότητα με εξωτερικές διαδικτυακές 

υπηρεσίες
• Προσαρμοστικότητα σε εθνικές και διεθνείς 

κανονιστικές συμμορφώσεις
• Επεκτασιμότητα
• Δυνατότητα εμπλουτισμού λειτουργικότητας
• Πλήρης ιχνηλασιμότητα
• Δυνατότητα εσωτερικής παρακολούθησης
• Υλοποίηση μεγάλης γκάμας υπηρεσιών
• Μείωση συνολικού λειτουργικού κόστους
• Αύξηση διαθεσιμότητας - αξιοπιστίας τράπεζας
• Ευέλικτη διαμόρφωση των υπηρεσιών 

μηνυμάτων των ATM
• Προσαρμοσμένη διεπαφή αναφορών



Το ATM host ισχυροποιεί τη θέση της τράπεζας
έναντι του ανταγωνισμού αυξάνοντας την
πελατειακή ικανοποίηση. Η τράπεζα αποκτά
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προσφέροντας
άμεση κάλυψη των τραπεζικών αναγκών με
επίπεδο ασφάλειας και 24ωρη παρακολούθηση
της ομαλής διεκπεραίωσης των συναλλαγών.

 Εφαρμόστε στην τράπεζά σας:
Ταχύτητα και ευελιξία στην εξυπηρέτηση
Υψηλό επίπεδο ασφάλειας
Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών

 Προσφέρετε περισσότερες καινοτόμες 
υπηρεσίες που θα ενισχύσουν την 
ευκολία των πελατών σας και θα 
δημιουργήσουν νέα έσοδα!

των τραπεζικών συναλλαγών διεκπεραιώνονται
παγκοσμίως από τα ΑΤΜ70%

Επιλέξτε τη βέλτιστη λύση αυτοματοποίησης για την τράπεζά σας!

Γιατί να το επιλέξετε

Στην παρακολούθηση - Αυτοματοποιημένα web based εργαλεία

Στη διαχείριση - Φιλικό διαχειριστικό περιβάλλον

Στη χρήση - Φιλικό περιβάλλον προς το χρήστηΕΥ
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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


