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Τοποθετήστε την τράπεζά σας στο νέο οικοσύστημα
τράπεζας-επιχείρησης-πελάτη



Λύση ανοικτής τραπεζικής

Η HERA PSD2 εξοπλίζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με μια καινοτόμα
ανοιχτή τραπεζική σουίτα διαχείρισης και αποτελεσματικής διάδοσης APIs.
Παρέχει ένα μοντέρνο, συμβατό με το PSD2, πλαίσιο διαχείρισης APIs, για την
επιτυχημένη δημιουργία και την αποτελεσματική διάδοση των APIs.

Η ΕΕ προωθεί την καινοτομία και τον ανταγωνισμό ανοίγοντας τις αλυσίδες
αξίας πληρωμών για τις επιχειρήσεις ...ώστε να μπορούν να προσφέρουν υπη-
ρεσίες πληρωμών με βάση την πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογα-
ριασμών.

Τα προοδευτικά ιδρύματα μπορούν τώρα να προσφέρουν λύσεις τραπεζικής
as a Service (BaaS) στους πελάτες τους μέσω APIs για:

Στοιχεία λογαριασμών, ενημέρωση υπολοίπου (πάροχοι υπηρεσιών πληροφο-
ριών λογαριασμού AISP), μεταφορές (πάροχοι υπηρεσιών έναρξης πληρωμών
PISP).

Ανοιχτή τραπεζική - επέκταση μέσω APIs



Η λύση

Η HERA PSD2 είναι ένα εξαιρετικά αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα σχεδιασμένο για να
υποστηρίζει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαφορετικά σε μέγεθος, πεδίο εφαρμογής και
τοποθεσία.
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Η PSD2 οδηγία απαιτεί: 

 Πύλη προγραμματιστών

 Εξαίρεση από τον μηχανισμό έκτακτης 
ανάγκης

 Δοκιμές συμμόρφωσης ή άλλος τρόπος 
τεκμηρίωσης

 Tests ζωντανής λειτουργίας

Berlin Group Initiative Interfaces

Oauth 2 Authentication 

Private APIs για τη διασύνδεση με web
services χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

API DB

Η λειτουργικότητα της HERA PSD2 
προσφέρει:

Επεκτείνετε την τράπεζά σας!

Γίνετε συνοδοιπόροι στο ταξίδι 
των πελατών σας μέσω των APIs
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Πύλη προγραμματιστών

 Εκτενής τεκμηρίωση
 Παραδείγματα κώδικα
 Tests ζωντανής λειτουργίας
 περιβάλλον παραγωγής PSD2

Δημιουργία APIs

Διαχείριση APIs

Πλήρης διαχείριση, επιτρέπει την παρακολούθηση 
κλήσεων APIs σε πραγματικό χρόνο.

Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό μέσω 
αρχείων, πληροφοριών ιστορικού.

Τotal PSD2 APIs

Προσφερόμενες υπηρεσίες



• H HERA PSD2 αποτελεί σύστημα 
ενσωματωμένο στο κεντρικό 
τραπεζικό σύστημα CSB2 της 
NATECH, με αποτέλεσμα την 
μηδενική προσπάθεια ολοκλήρωσης 
και εγκατάστασης από την τράπεζα. 
Το σύστημα μπορεί επίσης να 
ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε τρίτα 
συστήματα με το ελάχιστο κόστος 
στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

• Παραμετροποιήσιμη λύση

• Υποστηρίζεται από τη Natech, 
προσφέροντας άμεσες υπηρεσίες 
υποστήριξης στους πελάτες.

• Η Natech αναλαμβάνει τα έργα PSD2 
έτσι ώστε τα ιδρύματα να 
συμμορφώνονται εντός των 
οριζόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Βασικά πλεονεκτήματα

Enabling 
players
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to become
providers

3rd

party

 Διευρύνετε τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες σας

 Ανταγωνιστείτε με fintechs



Προβολές

Πλατφόρμα APIs φιλική προς 
τους χρήστες

.Net Core Web API on 
Azure (Private APIs)

Consumes FI web services 
(rest or soap)

Χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία

Σύνδεση IBM API
(Διασύνδεση και Πύλη 
Προγραμματιστών PSD2)
στο Cloud ή on Premises



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”
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