
Σουίτα κανονιστικών λύσεων για τις απαιτήσεις της ΓΓΠΣ

Εναρμονιστείτε με το συνεχώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό σκηνικό



Επισκόπηση

Το Q της Natech αποτελεί μια πιστοποιημένη εφαρμογή υλοποίησης
του συστήματος των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων και μητρώων
λογαριασμών της Γ.Γ.Π.Σ. (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συ-
στημάτων).

Η λύση, προσφέρει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τη δυνατότη-
τα υλοποίησης των απαιτούμενων διαδικασιών της Γ.Γ.Π.Σ. και της
συμμόρφωσης αυτών στις μεταβαλλόμενες κανονιστικές απαιτή-
σεις, ενώ αποτελεί και βάση για το σύνολο των μελλοντικών υπη-
ρεσιών που ενδέχεται να ενσωματωθούν από την ΓΓΠΣ (Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) μέσω και της Τειρεσίας
Α.Ε.

Το Q ενσωματώνει τη φιλοσοφία των προϊόντων της Natech που
αφορά στα υψηλά επίπεδα ευελιξίας και προσαρμοστικότητας και
διαθέτει δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις συνεχώς εναλλασ-
σόμενες κανονιστικές απαιτήσεις. Στηρίζεται στην πλατφόρμα
Natech DRP και έχει δικό του σύστημα προβολών, διαχείρισης χρη-
στών και σύνδεσης με Active Directory, ενώ απαιτεί ελάχιστη μηχα-
νογραφική υποστήριξη και παρακολούθηση.



Χαρακτηριστικά & 
δυνατότητες
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Στηρίζεται στην πλατφόρμα Olympus της Natech.

Λειτουργεί σε αρμονία με τα υπόλοιπα συστήματα της Natech Α.Ε.

Λειτουργεί σε ετερόκλητα μηχανογραφικά συστήματα.

Διαθέτει:
 Σύστημα προβολών
 Σύστημα διαχείρισης χρηστών
 Σύστημα σύνδεσης με Active Directory

Το Natech Q συνδέεται απευθείας με τον IBM WebSphere (MQ Series) και, χρησιμοποιώντας
ένα σύστημα Queues, υλοποιεί με ασφάλεια και διαφάνεια πλήρως τις διαδικασίες τόσο
των ηλεκτρονικών κατασχετήριων όσο και του συστήματος μητρώων.

Το Natech Q εξελίσσεται συνεχώς, με σκοπό την εξυπηρέτηση των μεταβαλλόμενων απο-
στελλόμενων αιτήσεων μηνυμάτων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Q1

Αιτήσεις 
Μητρώων 

Λογαριασμών

Q2

Αιτήσεις 
Μητρώων 
Κινήσεων 

Λογαριασμών

Q3

Αιτήσεις 
Μητρώων 

Χορηγήσεων

Q4

Κατασχετήρια



Πλεονεκτήματα

Πλήρως 
αυτοματοποιημένη 
εφαρμογή

Ελάχιστη 
μηχανογραφική 
υποστήριξη και 
παρακολούθηση

Άμεση υλοποίηση 
των υπηρεσιών που 
ενσωματώνονται 
από τη Γ.Γ.Π.Σ

Εξέλιξη με βάση τις 
κανονιστικές 
απαιτήσεις

Ασφαλής και διαφανής 
υλοποίηση διαδικασίας 
των ηλεκτρονικών 
κατασχετηρίων και 
συστήματος μητρώων 
λογαριασμών

Δυνατότητα 
συνεχιζόμενης 
ροής διαδικασίας 
σε περίπτωση 
λάθους

Δυνατότητα 
παρακολούθησης 
ιστορικού 
διαδικασιών

Ευελιξία στην 
εγκατάσταση
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Το Q είναι το μοναδικό σύστημα ιδιωτικής επιχείρησης, που λειτουργεί σε
διαφορετικά συστήματα και έχει πετύχει υλοποίηση για το πλήρες σύνολο των
απαιτήσεων, μια μακρά διαδικασία η οποία διαρκεί από 3 έως 6 μήνες.

 10 τράπεζες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα
 Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Το Natech Q εμπιστεύονται:
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Το Natech Q είναι το 
πρώτο σύστημα που 
λειτουργεί σε 
διαφορετικά συστήματα 
πληροφορικής, αφού 
ήδη το εμπιστεύονται 10 
τράπεζες που 
δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα.

Γιατί να το επιλέξετε

01

Το Natech Q έχει 
απεριόριστες 
δυνατότητες επέκτασης 
ώστε να καλύψει τις 
ανάγκες κανονιστικής 
συμμόρφωσης των 
πιστωτικών ιδρυμάτων.

02

Το Natech Q αποτελεί 
τη βάση για όλες τις 
μελλοντικές υπηρεσίες 
που ενδέχεται να 
ενσωματωθούν από τη 
Γ.Γ.Π.Σ. (μέσω της 
διατραπεζικής 
εταιρείας Τειρεσίας ΑΕ).



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


