
Αλκιβιάδης Τρίγκας

Επικεφαλής Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, ΕΤΕ

Κατανοώντας τις επιχειρηματικές πτυχές των Open APIs 
και Open Banking για τις τράπεζες
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Από τα Open API στο Open Banking
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Open APIs και Open Banking θα διαμορφώσουν νέα λειτουργικά μοντέλα για τις Τράπεζες που βασίζονται σε ανάπτυξη και διανομή προϊόντων

Source: Euro Banking Association
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Σημαντικότεροι Τρόποι Αξιοποίησης Open APIs από Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα



5INNOPAY Open Banking Monitor assesses API Developer Portal Capabilities 

NBG - Masters in Openness αξιολογώντας Developers Portal και λειτουργικότητα των APIs 
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NBG/Tech Portal

developer.nbg.gr



i-bank Pay API
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Συνεργασία με εφαρμογή Cosmote
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Χρήση του i-bank API από Cosmote εφαρμογή για εμφάνιση πληροφοριών και φόρτιση κάρτας

Υπόλοιπο Κινήσεις Φόρτιση
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Συνεργασία με Plustic - Social Πλατφόρμα ψηφιακών καρτών στην Ελλάδα

Social Πλατφόρμα ψηφιακών καρτών στην Ελλάδα
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Plustic εφαρμογή (1/2) - Η εφαρμογή της Plustic απευθύνεται σε καταναλωτές και τους δίνει τη δυνατότητα να εκτελούν πληρωμές 

1

Ο έμπορος καταχωρεί το αίτημα 
πληρωμής/εκτύπωση QR code στο POS

2

Ο καταναλωτής μέσα από την εφαρμογή της 
Plustic σαρώνει του QR
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Plustic εφαρμογή (2/2)

3

Γίνεται έλεγχος διαθεσιμότητας ποσού και πληρωμή του αιτήματος από 
πελάτη μέσα από την εφαρμογή του συνεργάτη

4

Ο έμπορος λαμβάνει την έγκριση της 
πληρωμής από το POS
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Συνεργασία με το Yummy Wallet, ένα έξυπνο ηλεκτρονικό πορτοφόλι
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Yummy Wallet εφαρμογή (1/3) – Η εφαρμογή της Yummy απευθύνεται σε εμπόρους και παίζει το ρόλο του τραπεζικού τερματικού

1

Ο έμπορος μέσα από την εφαρμογή Yummy καταχωρεί το τερματικό 
του εμπόρου στην υποδομή i-bank Pay

2

Ο έμπορος μέσω της εφαρμογής Yummy ζητάει από το 
api/i-bank Pay QR Code για πληρωμή και το εμφανίζει 

στον καταναλωτή
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Yummy Wallet εφαρμογή (2/3)

3

Ο καταναλωτής μέσα από το i-bank Pay 
πληρώνει τον έμπορο

4

Ο έμπορος λαμβάνει το ποσό πληρωμής μέσω i-bank Pay ή 
μέσω της διατραπεζικής υπηρεσίας IRIS online payments
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Yummy Wallet εφαρμογή (3/3)

5

Η εφαρμογή Yummy και ο έμπορος 
ενημερώνονται για το status της πληρωμής από 

το API 



ERP API -

EPSILONNET-Pylon Commercial
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Μέσω της διασύνδεσης του ERP με το API της ΕΤΕ, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριών και εκτέλεσης συναλλαγών (1/3)

Αυτόματη δημιουργία παραστατικού από την 
τραπεζική κίνηση

Πραγματοποίηση μαζικών πληρωμών

Άμεση πρόσβαση στα υπόλοιπα και στις κινήσεις 
τραπεζικών λογαριασμών σε πραγματικό χρόνο

Δημιουργία κινήσεων σε τραπεζικό
λογαριασμό

Πληρωμή σε προμηθευτές

Διενέργεια συμψηφιστικών κινήσεων από εταιρικούς 
τραπεζικούς λογαριασμούς
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Χρήση του ERP από Epsilon Net για εμφάνιση πληροφοριών και εκτέλεση συναλλαγών (2/3)

Άμεση πρόσβαση στα υπόλοιπα και στις κινήσεις 
τραπεζικών λογαριασμών σε πραγματικό χρόνο

Δημιουργία κινήσεων σε τραπεζικό
λογαριασμό

Πληρωμή σε προμηθευτές
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Χρήση του ERP από Epsilon Net για εμφάνιση πληροφοριών και εκτέλεση συναλλαγών (3/3)

Αυτόματη δημιουργία παραστατικού από την 
τραπεζική κίνηση

Πραγματοποίηση μαζικών πληρωμών



ERP API -

Soft1 FinTech
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Soft1 FinTech - Εμφάνιση πληροφοριών λογαριασμών (1/3)

Διαχειριστείτε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς 
μέσα από το Soft1.

Με το Soft1 FinTech, συνδέεστε με ασφάλεια με 
την τράπεζά σας, χρησιμοποιώντας απλά τους 
κωδικούς e-banking που διαθέτετε.

Η ενότητα Soft1 FinTech εμφανίζει όλους τους 
λογαριασμούς όψεως της επιχείρησής σας, 
παρέχοντας σας τη δυνατότητα συγχρονισμού τους 
με τους χρηματικούς λογαριασμούς του Soft1.

Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να προβάλλετε το 
υπόλοιπο και τις κινήσεις κάθε λογαριασμού (για 
όποιο διάστημα επιθυμείτε) μέσα από το εμπορικό 
σας λογισμικό.
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Soft1 FinTech - Ενημέρωση πληροφοριών λογαριασμών (2/3)

Ενημερώστε αυτόματα το Soft1 με τις τραπεζικές 
σας συναλλαγές.

Αξιοποιώντας το Soft1 FinTech, μπορείτε να 
ενημερώνετε εύκολα και γρήγορα το λογισμικό 
σας, για κάθε τραπεζική συναλλαγή, όπως πχ ένα 
έμβασμα πελάτη ή ένα τραπεζικό λογαριασμό.

Με λίγα μόνο κλικ, το Soft1 FinTech δημιουργεί 
αυτόματα τις σχετικές εγγραφές στο Soft1 βάσει 
έγκυρων στοιχείων που προέρχονται από την 
τράπεζά σας.

Το Soft1 FinTech παρέχει επίσης τη δυνατότητα 
μαζικής ενημέρωσης για έναν τύπο συναλλαγών 
(όπως πχ τα τραπεζικά έξοδα), καθώς και 
αντιστοίχισης μιας συναλλαγής με μια εγγραφή 
που έχετε ήδη καταχωρήσει στο σύστημα. 



24

Soft1 FinTech - Εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών (3/3)

Υλοποιήστε τις τραπεζικές σας συναλλαγές μέσα 
από το Soft.1

Με το Soft1 FinTech, μπορείτε εξίσου εύκολα να 
πραγματοποιείτε καθημερινές τραπεζικές 
συναλλαγές (όπως εμβάσματα σε προμηθευτές ή 
πληρωμές εξόδων) μέσα από το Soft1.

Με απλά βήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε τη 
σχετική εντολή μέσα από την αντίστοιχη ενότητα 
του Soft1 και να αποστείλετε τη συναλλαγή στην 
τράπεζα, ενεργοποιώντας αυτομάτως όλους τους 
ελέγχους που θέτει η τράπεζα για την επιτυχή 
ολοκλήρωσή της (όπως πχ. Η λήψη PIN μέσω SMS).



Υπηρεσία: i-bank Pay B2B powered by PayByBank 

ERP API 
Συνεργασία μεταξύ ΕΤΕ-WorldBridge-EpsilonNet
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i-bank Pay B2B powered by PayByBank

H νέα υπηρεσία i-bank Pay B2B powered by PayByBank παρέχει σε
επιχειρήσεις μέσα από τις εμπορικές εφαρμογές Pylon της EpsilonNet τη
δυνατότητα είσπραξης τιμολογίων πελατών σε πραγματικό χρόνο, με τη
χρήση ενός κωδικού πληρωμής.

Χρήση της υφιστάμενης πληρωμής PayByBank της Paylink με
ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, όπως η ολοκλήρωση της αίτησης της
εγγραφής του πελάτη από το site της ΕΤΕ.
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Ροή Εργασιών – Εγγραφή (ΕΤΕ) (1/2)

Προϋπόθεση ένταξης στην υπηρεσία η 
εγγραφή Internet Banking της Εθνικής 
Τράπεζας.

1

Οι πελάτες αυθεντικοποιούνται στο portal της 
Εθνικής Τράπεζας



28

Ροή Εργασιών – Εγγραφή (ΕΤΕ) (2/2)

Οι χρήστες συμπληρώνουν τα 
στοιχεία που απαιτούνται.

Οι χρήστες ενημερώνονται για την επιτυχή υποβολή του 
αιτήματος εγγραφής, μπορούν να εκτυπώσουν τη σύμβαση

συνεργασίας και τέλος λαμβάνουν API key (PayByBank).

32
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Ροή Εργασιών – Παραμετροποίηση (PYLON) (1/2)

Στο ERP η εγγεγραμμένη επιχείρηση ενημερώνει
τον εταιρικό λογαριασμό που θα χρησιμοποιεί
και εισάγει το API Key

Προϋπόθεση η εγκατάσταση στο ERP του 
module e-payments.
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Ροή Εργασιών – Παραμετροποίηση (PYLON) (2/2)

Η εγγεγραμμένη επιχείρηση συνδέει τη σειρά 
έκδοσης παραστατικών (π.χ. Τιμολογίων 
Πώλησης ή Παραγγελίας) με τον εταιρικό 
λογαριασμό για είσπραξη με χρήση κωδικών 
πληρωμής. 
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Ροή Εργασιών – Έκδοση παραστατικών (PYLON)

Ακολουθεί η έκδοση του παραστατικού, στο οποίο 
αναγράφεται ο κωδικός που εκδίδεται αυτόματα
από το σύστημα του PayByBank. 
Ο κωδικός χρησιμοποιείται από τον οφειλέτη για την 
πληρωμή του τιμολογίου μέσα από την αντίστοιχη 
υπηρεσία PayByBank.
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Ροή Εργασιών – Είσπραξη πελάτη (PYLON)

Για τους κωδικούς πληρωμής που ο οφειλέτης
έχει πληρώσει, η εφαρμογή παρέχει τη 
δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης και 
reconciliation της καρτέλας του πελάτη με 
δημιουργία του αντίστοιχου εισπρακτικού 
παραστατικού. 



APIs Monetization 
Επιχειρηματική εκμετάλλευση Open APIs για τη
δημιουργία νέας πηγής εσόδων για τις Τράπεζες
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Επιχειρηματική εκμετάλλευση των open APIs
Αξιοποίηση όχι μόνο των τεχνολογικών δυνατοτήτων των APIs αλλά και της δυνατότητάς τους να αποδίδουν επιχειρηματική αξία
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API Monetization - Μοντέλα Επιχειρηματικής Εκμετάλλευσης των open APIs

Data Model
Data for data exchange

Ένα από τα πιο συνηθισμένα μοντέλα, το οποίο 

βασίζεται στη συνεργασία με ανταλλαγή 

περιεχομένου. Οι Τράπεζες ήδη δίνουν πληροφόρηση 

σε ERP εφαρμογές. Θα μπορούσαν με τον ίδιο τρόπο 

να λαμβάνουν πληροφόρηση από τα ERPs (πχ. 

ταμειακές ροές, receivables, payable) με σκοπό την 

καλύτερη τιμολόγηση σε πελάτες-επιχειρήσεις.



36

Transaction
Model

Το API καλείται και γίνεται χρέωση για την εκτέλεση 

συγκεκριμένης συναλλαγής. Συνήθως για συναλλαγές 

πληρωμών (e-commerce) αλλά θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί και για άλλες συναλλαγές (πχ. Credit 

Scoring, KYC κλπ).

API Monetization - Μοντέλα Επιχειρηματικής Εκμετάλλευσης των open APIs
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Η χρέωση ανά κλήση ή με συνδρομή είναι το 

πιο απλό μοντέλο δημιουργίας εσόδων, στο 

οποίο το τρίτο μέρος πληρώνει κάθε φορά 

που χρησιμοποιείται το API (πχ θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που η 

Τράπεζα κάνει χρήση υποδομών ως 

πλατφόρμα).

Per Call/Subscription 
Model

API Monetization - Μοντέλα Επιχειρηματικής Εκμετάλλευσης των open APIs
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Strategic Partners/
Balance Sheet Growth Model

Πολλές εταιρείες επιδιώκουν συνεργασίες με 

τράπεζες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Αυτές οι συνεργασίες θα μπορούσαν να 

ωφελήσουν τις τράπεζες στην αύξηση του 

ενεργητικού τους. 

API Monetization - Μοντέλα Επιχειρηματικής Εκμετάλλευσης των open APIs



Ευχαριστώ!

Το Open Banking σίγουρα δεν είναι επιχειρηματικό μοντέλο που ταιριάζει σε όλους 
τους οργανισμούς, η επιτυχία εξαρτάται κυρίως από την ψηφιακή στρατηγική του 

κάθε οργανισμού.


