
Νέας γενιάς ολοκληρωμένο τραπεζικό σύστημα

Σχεδιάστε τη στρατηγική σας



Ολοκληρωμένο τραπεζικό σύστημα

Το CSB2 αποτελεί το νέας γενιάς πολυγλωσσικό και πολυνομισματικό κεντρικό
τραπεζικό σύστημα, σχεδιασμένο με στόχο την εύκολη ενσωμάτωση και ευελιξία
των υπηρεσιών του, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και την ανάπτυξη του
εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Ένα ενοποιημένο, online, real-time σύστημα με πελατοκεντρική προσέγγιση λει-
τουργίας που προσφέρει αποτελεσματική διαχείριση της πλήρους εικόνας της
σχέσης του ιδρύματος με τον πελάτη.

Λόγω των αναδυόμενων επιχειρηματικών αναγκών και του αυξανόμενου ανταγω-
νισμού, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κρίνεται απαραίτητο να υιοθετήσουν ένα
τεχνολογικά αναβαθμισμένο τραπεζικό σύστημα, το οποίο θα τους επιτρέπει την
αλλαγή χωρίς να διαταράσσει τις καθημερινές τραπεζικές διαδικασίες. To CSB2
αποτελεί τον πρωτοπόρο στην υλοποίηση των νέων τάσεων και αναγκών καθώς
και στην υιοθέτηση κανονιστικών απαιτήσεων. Ενσωματώνει πολλαπλά προϊόντα
και υπηρεσίες και λειτουργεί τόσο στο cloud όσο και on premise!

Στη Natech σχεδιάζουμε συνεχώς για το μέλλον…αλλά όχι μόνο για το μέλλον της εταιρείας μας αλλά για τις
μελλοντικές απαιτήσεις των πελατών μας. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα μας εξελίσσονται και βελτιώνονται
συνεχώς και τα προϊόντα μας γίνονται όλο και πιο πλούσια σε λειτουργικότητα και ευελιξία. Οι καρποί όλων
αυτών των προσπαθειών, σε συνδυασμό με τις πρόσθετες γνώσεις που αποκτήθηκαν κάθε μέρα κατά τη
διάρκεια των έργων μας, ενσωματώνονται στην υλοποίηση του CSB2.

"

"
Αθανάσιος Ναυρόζογλου, 

Πρόεδρος της Natech



Γενική λογιστική
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CSB2, η ραχοκοκαλιά του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος!

Η ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών αναγκών υποδηλώνει ότι τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν πλέον να βασίζονται σε τραπεζικά συστήματα του
παρελθόντος. Στηρίζονται στην ευελιξία και την ασφάλεια.

Οι πληροφορίες μεταδίδονται αδιάλειπτα μέσω όλων των μονάδων και η συνεχής ροή δεδομέ-
νων διευκολύνει σημαντικά τη διαχείριση του συστήματος.



Ελαχιστοποιήστε το 
κόστος και  την 
πολυπλοκότητα των 
συστημάτων,
ενσωματώνοντας  
μεμονωμένα προϊόντα
του CSB2 ή πακέτα 
υπηρεσιών!

To CSB2 αποτελεί ένα ενοποιημένο σύστημα το οποίο απαρτίζεται από πλήθος τραπεζικών
προϊόντων και υπηρεσιών για να καλύψει το σύνολο των λειτουργιών κάθε οργανισμού,
μικρού ή μεγάλου, τοπικής ή εθνικής εμβέλειας. Τα προϊόντα προσφέρονται είτε συνολικά
ως μια ολοκληρωμένη λύση, είτε κατακερματισμένα μέσω των μοντέλων on premises/SaaS.

| Διαχείριση μελών & πελατών
| Διαχείριση καταστημάτων
| Διαχείριση τραπεζικών προϊόντων
| Προϋπολογισμό & κοστολόγηση
| Διαχείριση παραμέτρων & M.I.S.
| Διαχείριση ηλεκτρονικών συμπράξεων 
| Anti-money laundering (AML)
| Λογιστική

Γενικές λειτουργίες του συστήματος:

Επιχείρηση

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ OLYMPUS

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ OLYMPUS

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

ΘΥΡΙΔΕΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓ-

ΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΚΑΡΤΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ/

ΜΕΡΙΔΕΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

LEASING

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

ΓΕΝΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ

POSEIDON 

AML
NATECH Q ΠΕΠ ΛΙΣΤΑ

SANCTION

ΛΙΣΤΑ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ OLYMPUS

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ NATECH Q

Τράπεζα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ OLYMPUS

ΓΕΝΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/

ΤΑΜΕΙΟ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

SANCTION

ΛΙΣΤΑ
POSEIDON 

AML

Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

…με ποιον τρόπο προσφέρονται οι υπηρεσίες
Μοντέλα
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Βασικά χαρακτηριστικά

Εξαλείψτε την ανάγκη για πολλαπλούς
παρόχους, μειώνοντας την πολυπλοκό-
τητα, το χρόνο και το κόστος

 360° οθόνη πελάτη

 LIVE ΣΥΣΤΗΜΑ με λειτουργία 24/7
Δεν απαιτεί κλείσιμο ημέρας

 Ενσωματωμένο σύστημα αναφορών

 Εγκρίσεις & ρόλοι χρηστών

 Workflows

 Ενσωματωμένο ERP

 PSD2 ready

κάλυψη 
τραπεζικών 
αναγκών90%
ικανοποίηση 
χρηστών για την 
ευκολία χρήσης100%

 Εύκολη ανάπτυξη νέων προϊόντων & 
υπηρεσιών

 Υψηλά επίπεδα ασφάλειας

 Κανονιστική συμμόρφωση

 Εύχρηστο & σύγχρονο περιβάλλον 
εργασίας

 Πολυγλωσσικότητα

 Υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων



Πλεονεκτήματα - προστιθέμενη αξία
CSB2

Η προσέγγιση λειτουργίας του CSB2 με επίκε-
ντρο τον πελάτη επιτρέπει στο εκάστοτε χρη-
ματοπιστωτικό ίδρυμα να διαχειρίζεται την
πλήρη εικόνα της σχέσης του με τον πελάτη
κατά τη διάρκεια μίας συναλλαγής. Ως εκ τού-
του, λαμβάνονται οι κατάλληλες πληροφορίες
την κατάλληλη στιγμή και προσφέρεται ο
κατάλληλος έλεγχος στο χρήστη του συστή-
ματος, ώστε να χειρίζεται κάθε κατάσταση και
σενάριο πιο αποτελεσματικά.
Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να επικοι-
νωνεί με τις εσωτερικές επιχειρηματικές του
μονάδες άμεσα και συνεκτικά, αυξάνοντας την
ικανοποίηση των πελατών, με ταυτόχρονη ελα-
χιστοποίηση της απαιτούμενης προσπάθειας.

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Τα σύγχρονα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βα-
σίζονται στην ικανότητά τους να προσαρμόζ-
ονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και να ανα-
πτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμ-
φωνα με τις ανάγκες των πελατών τους. Το
CSB2 εξασφαλίζει την άμεση, εύκολη και απλή
διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων από
την τράπεζα χωρίς την ανάγκη παρέμβασης
τρίτων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το CSB2 είναι ένα εξαιρετικά αξιόπιστο και α-
σφαλές σύστημα, το οποίο επιτρέπει την πλή-
ρη παρακολούθηση των συναλλαγών των χρη-
στών. Επιπλέον, το σύστημα υποστηρίζει πολ-
λαπλές ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις καθώς
και κανόνες/όρια ρυθμιζόμενα από το τμήμα
πληροφορικής.

ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το CSB2 είναι το πρώτο σύστημα το οποίο κα-
τήργησε την ανάγκη για κλείσιμο ημέρας,
χρησιμοποιώντας αυτόματες λογιστικές πληρο-
φορίες σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει
ότι οι πληροφορίες μεταφέρονται συνεχώς σε
όλα τα κανάλια και ότι δεν υπάρχει διακοπή
ροής δεδομένων. Τα πάντα εκκαθαρίζονται κα-
τά τη στιγμή της εμφάνισης (λογιστική, υποκα-
ταστήματα, συναλλαγές κ.λπ.)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΑΝΑΓΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ

Το CSB2 ενσωματώνει το δικό του Πληροφορια-
κό Σύστημα Διαχείρισης, προσφέροντας τη δυ-
νατότητα σχεδιασμού και παραγωγής προσαρ-
μοσμένων αναφορών ανάλογα με τις ανάγκες
των χρηστών.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
(MIS) 

Το CSB2 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πρόσθετη αξία στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
που υποστηρίζει, με την ενσωμάτωση ιδιαίτερης φιλοσοφίας και χαρακτηριστικών:



Το CSB2 έχει ενσωματώσει το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικότητας του ERP, για να καλύψει τις
ανάγκες της γενική λογιστικής, της διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τις αποσβέσεις, τα ομόλο-
γα, κλπ. περιοδικά ή συγκεντρωτικά. Το λογιστικό μέρος του CSB2 επικαιροποιείται σε πραγματικό
χρόνο από το βασικό τραπεζικό σύστημα.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας του CSB2 προσφέρει στο χρήστη συνεχή ροή τέλεσης συναλ-
λαγών, με ξεκούραστα χρώματα, παράθυρα βοήθειας και εύκολη περιήγηση.

ΕΥΧΡΗΣΤΟ & ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και ασφάλειας είναι σύνθετη και κοστοβόρα. Η
κατάλληλη κανονιστική πλατφόρμα μειώνει το κόστος και βελτιώνει την επαναχρησιμοποίηση των
κεφαλαίων, αυξάνοντας την ακρίβεια των δεδομένων.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Το CSB2 αποτελεί το εργαλείο για την εύρυθμη 
λειτουργία του οργανισμού σας, καλύπτοντας σχεδόν 

ΚΑΘΕ τραπεζική ανάγκη.

…μειώστε την ανάγκη για πολλαπλούς παρόχους λύσεων 
πληροφορικής, εξοικονομώντας χρόνο & μειώνοντας το 

κόστος εγκαταστάσεων!



Η ολοκληρωμένη τραπεζική λύση της Natech έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το λειτουργικό
κόστος, αυξάνει τη ροή πληροφοριών, ενισχύει τις επιχειρηματικές σχέσεις και επιτρέπει
στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε μεγαλύτερη
κλίμακα.

Βασισμένο στα 30 χρόνια εμπειρίας το CSB2 τηρεί τα διεθνή πρότυπα, αποδίδοντας υψηλά
επίπεδα ασφάλειας και ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για επιπλέον υποστήριξη.

Η αποτελεσματικότητά του βασίζεται στο σχεδιαστικό του πλαίσιο:

Όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πολλαπλά συστήματα, χωρίς να χρειάζονται
λειτουργίες κλεισίματος ημέρας.

Εκτεταμένη λειτουργικότητα 
συστήματος που έχει 
σχεδιαστεί για να προάγει την 
ανάπτυξή σας.1

Το CSB2 καθιστά τα 
χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα ανταγωνιστικά 
και ευέλικτα. 2
Σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί 
ομαλά, συνεχώς και αβίαστα για 
να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητά σας και να 
ελαχιστοποιήσει το κόστος σας.

3

Το σύστημα διαθέτει 
προηγμένη τεχνολογία που 
εξυπηρετεί υποκαταστήματα 
με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά.

4
Δημιουργεί ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα που βασίζεται 
στην οικονομική 
αποδοτικότητα και την 
ευκολία χρήσης.
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Γιατί να το επιλέξετε



Αρχιτεκτονική συστήματος
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Το CSB2 προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών για να ικανοποιήσει την ανάγκη για
συνεχείς λειτουργίες, διαθεσιμότητα, προσαρμοστικότητα και απεριόριστη αρθρωτή επέ-
κταση. Έχει χτιστεί σε μια πλατφόρμα με αντικείμενο την αρχιτεκτονική πελάτη/διακο-
μιστή. Η βάση δεδομένων είναι Microsoft SQL Server, ενώ μπορεί να συνδεθεί με Oracle.



 24×7×365 διενέργεια μεγάλου όγκου 
συναλλαγών

 Υποστήριξη πολλαπλών καναλιών 
συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων, 
ATMs, mobile banking και Internet banking

 Ένα XML Web-based περιβάλλον 
διεργασίας με την ύπαρξη βοήθειας

 Ασφάλεια διαχείρισης της εφαρμογής με 
ελεγχόμενη πρόσβαση

 Ευκολία διασύνδεσης με υπάρχουσες άλλες 
εφαρμογές

 Έλεγχος διαχείρισης ρίσκου 
συμπεριλαμβανομένων ορίων, 
καλυμμάτων και non-performing
κεφαλαίων

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνοψη CSB2
 Ενσωματώνει κάθε τραπεζική ανάγκη, 

λειτουργία front-end-back-end.
 Καλύπτει ευρύ φάσμα τραπεζικών 

υπηρεσιών
 Εφαρμόζει άμεσα νέες τεχνολογικές/ 

κανονιστικές απαιτήσεις.
 Λειτουργεί σε μια σειρά οργανισμών 

μικρής κλίμακας και μεγάλης κλίμακας
 Μειώνει το χρόνο ενσωμάτωσης νέων 

προϊόντων & υπηρεσιών
 Δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εικόνα 

της σχέσης τράπεζας-πελάτη
 Εστιάζει στην τραπεζική σχέση
 Διατηρεί χαμηλό συνολικό κόστος 

ιδιοκτησίας
 Χαρακτηρίζεται για 100% ποσοστό 

ικανοποίησης πελατών

Πελατολόγιο CSB2

Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα

Συνεταιριστικές 
Τράπεζες

Διεθνείς Τράπεζες



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


