Virtual POS για πιστωτικές κάρτες από
ΕΤΕ στα μέλη του ΤΕΕ, χωρίς συνδρομή –
πάγια χρέωση
Σε συνέχεια πρόσφατων εξελίξεων στην αγορά σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών
– πιστωτικών καρτών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανακοινώνει νέα ειδική
προσφορά της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) προς τους Μηχανικούς μέλη του –
ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες εγγεγραμμένες στο βιβλίο Τεχνικών
επωνυμιών – για είσπραξη των αμοιβών τους μέσω χρέωσης πιστωτικών καρτών,
σύμφωνα με τη νομοθεσία για υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής
(όπως POS).
Συγκεκριμένα, η νέα προσφορά αφορά τη δυνατότητα υποστήριξης είσπραξης μέσω
πιστωτικών καρτών μέσω virtual POS ή διαδικτυακού περιβάλλοντος, χωρίς χρήση
εξοπλισμού (τερματικό POS) χωρίς χρέωση πάγιου κόστους αλλά με χρέωση μόνο
ανά συναλλαγή, αφού προηγηθεί σχετική σύμβαση με την τράπεζα.
Αναλυτικότερα:
Προσφορά Χρέωσης Πιστωτικών Καρτών για Μηχανικούς
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα προσφέρει
σε όποια από τα Μέλη του το Επιθυμούν τις εξής δυνατότητες να εισπράττουν την
αμοιβή τους μέσω της χρέωσης πιστωτικών καρτών.
Προϋπόθεση για την παρακάτω προσφορά είναι οι Μηχανικοί να διατηρούν
επαγγελματικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και να είναι είτε Μέλη του ΤΕΕ
είτε εγγεγραμμένοι στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και να επισκεφθούν
το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας όπου τηρούν τον αντίστοιχο λογαριασμό.
Σύμφωνα με την ΕΤΕ, για την ενεργοποίηση της προσφοράς για κάθε μηχανικό,
απαραίτητη είναι η ύπαρξη λογαριασμού όψεως στο όνομα του Μηχανικού. Κατά την
επίσκεψη για την υπογραφή της αίτησης/σύμβασης, ο μηχανικός/εταιρεία θα
πρέπει επίσης να έχει μαζί του την ταυτότητα του, την έναρξη επαγγέλματος
ή/και εκτύπωση ενεργών ΚΑΔ από το taxisnet, την παρούσα προσφορά και να
δηλώσει ότι επιθυμεί την υπηρεσία i-bank e-Commerce, με πρόσθετη υπηρεσία τις
“Τηλεφωνικές / Ταχυδρομικές Πωλήσεις”.
Οι προσφερόμενες λύσεις δεν εξαρτώνται από την χρήση εξοπλισμού και πάγιου
κόστους και είναι οι εξής:
Υποστήριξη εισπράξεως με πληκτρολόγηση των στοιχείων της Κάρτας Πελάτη
Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με πληκτρολόγηση των στοιχείων της
κάρτας του πελάτη, προσφέρονται οι ακόλουθοι δύο τρόποι διασύνδεσης:
Mε τη χρήση του virtual POS, σε περίπτωση που ο μηχανικός επιθυμεί να
χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας.

Mε τη χρήση xml, σε περίπτωση που επιθυμεί να λειτουργεί στο δικό του
περιβάλλον και να καλεί τη σελίδα της Τράπεζας για την καταχώρηση των
στοιχείων της κάρτας.
Υποστήριξη εισπράξεως από το διαδικτυακό τόπο κάθε Μηχανικού
Για συναλλαγές καρτών που θα πραγματοποιούνται στα site των Μηχανικών,
προσφέρεται η δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα της Τράπεζας, για τους
σκοπούς της έγκρισης και της εκκαθάρισης των εντολών χρέωσης καρτών.
Συγκεκριμένα προτείνεται,
η διασύνδεση του siteτου Μηχανικού με HostedSolution, με δυνατότητα
προσαρμογής του stylesheet και εμφάνισης με i-frame model, σε περίπτωση
που το επιθυμεί
η χρήση της υπηρεσίας pre-register, με την οποία επιτυγχάνεται η
εμπειρία για τον χρήστη του one-clickpayment. Η εν λόγω υπηρεσία
εξασφαλίζει τη καλύτερη δυνατή εμπειρία του πελάτη και ενδείκνυται για
περιπτώσεις που η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω κινητού τηλεφώνου ή
Tablet.
Οι χρεώσεις ανά συναλλαγή είναι οι εξής:
Κάρτες Πληρωμών

VISA

MASTERCARD

MAESTRO

Έκδοσης Εθνικής
Τράπεζας

0,70%

0,70%

0,70%

Έκδοσης άλλων
Τραπεζών

0,70%

0,70%

0,70%

Δυνατότητα διαχείρισης των πωλήσεών σε πραγματικό χρόνο
Μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος για το χρήστη, προσφέρεται η δυνατότητα
άμεσης και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης και διαχείρισης των συναλλαγών,
ανεξαρτήτως τύπου συναλλαγής.
Τα μοναδικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής επιτρέπουν:
ασφαλή και ταυτόχρονη πρόσβαση πολλαπλών χρηστών
καθορισμό δικαιωμάτων ανά χρήστη
πραγματοποίηση επιστροφών και ακυρώσεων
παραγωγή εξειδικευμένων reports ανάλογα με τις ανάγκες σας
Μέγιστη ασφάλεια συναλλαγών
Η υπηρεσία i-bank e-Commerce προσφέρεται μέσω ενός πλήρους, πιστοποιημένου
συστήματος κατά το διεθνές πρότυπο ασφάλειας PCI DSS. Επιπλέον, για την
αύξηση του ποσοστού ασφάλειας προσφέρονται οι ακόλουθες δυνατότητες:
Υποστήριξη συναλλαγών 3-D Secure, MasterCard Secure Code και Verified by
Visa.
Υποστήριξη συναλλαγών με χρήση token, PaymentTokenization, γεγονός που
σας επιτρέπει τη διενέργεια επόμενης συναλλαγής χωρίς να ζητούνται εκ

νέου τα στοιχεία της κάρτας (oneclickpayment)
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα θα
συνεχίσει να διερευνά την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για την απλοποίηση
της εργασίας των Μηχανικών και την μείωση του κόστους άσκησης του
επαγγέλματός τους.

