
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Η FIDOR SOLUTIONS ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ SIA ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 

Από σήμερα, η fintech με έδρα το Μόναχο επιτρέπει στα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να μεταφέρουν χρήματα σε πραγματικό χρόνο έως 100.000 ευρώ χάρη στην 

ψηφιακή πλατφόρμα της SIA 
 
 

Μόναχο και Μιλάνο, 1 Μαρτίου 2021 – Η Fidor Solutions, μία 100% θυγατρική της Sopra Banking Software, 

υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη SIA, μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στον 

τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και των υποδομών, που ελέγχεται από τη CDP Equity, για να λανσάρει τη 

νέα της υπηρεσία άμεσων πληρωμών στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Χάρη σε αυτήν τη συμφωνία, η Fidor Solutions είναι σε θέση να επιτρέπει στα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και στους πελάτες τους να στέλνουν και να λαμβάνουν πληρωμές σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα 

για ένα μέγιστο ποσό που ορίζεται αυτή τη στιγμή στα 100.000 ευρώ ανά μεμονωμένη συναλλαγή, 

24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, σύμφωνα με το σύστημα άμεσης μεταφοράς πιστώσεων SEPA του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (EPC). 

 

Η Fidor Solutions επιβεβαιώνει την κλίση της προς την καινοτομία προσφέροντας την υπηρεσία άμεσων 

πληρωμών, σε συνεργασία με τη SIA, επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση στο πανευρωπαϊκό σύστημα 

πληρωμών σε πραγματικό χρόνο RT1 της EBA Clearing και στην υπηρεσία TARGET Διακανονισμού 

Άμεσων Πληρωμών (TIPS) του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ και εθνικές κεντρικές τράπεζες στην ευρωζώνη). 

 

Η πλατφόρμα «SIA EasyWay» που χρησιμοποιεί η Fidor Solutions λειτουργεί ως «κόμβος», απλοποιώντας 

την ενοποίηση των άμεσων πληρωμών με τα εσωτερικά συστήματα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

μειώνοντας το κόστος και τους χρόνους ενεργοποίησης των υπηρεσιών . Αυτό γίνεται εφικτό μέσω 

μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας μεταξύ της Fidor Solutions και της SIA που καλύπτει ολόκληρη την 

αλυσίδα αξίας πληρωμής: από την παραγγελία μέσω όλων των καναλιών που χρησιμοποιούνται από τράπεζες 

και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών - για παράδειγμα κινητά, διαδίκτυο και APIs - έως το χειρισμό και την 

επεξεργασία συναλλαγών, μέχρι και συνδέσεις δικτύου με επεκτάσιμη κατά παραγγελία υποδομή πληρωμών 

τελευταίας τεχνολογίας. 

 

«Είμαστε πολύ ευτυχείς που συνεργαζόμαστε με τη SIA για να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια 

ολοκληρωμένη λύση άμεσης πληρωμής SEPA μέσα στην ψηφιακή μας πλατφόρμα. Υιοθετώντας την 

προσέγγιση της πλατφόρμας της Fidor Solutions, οι πελάτες μας θα επωφεληθούν από μια πλήρη end-to-end 

υπηρεσία με έναν εξαιρετικά αξιόπιστο συνεργάτη. Μέσω αυτής της συνεργασίας, μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των πελατών μας για εύκολη προσαρμογή στις νέες τάσεις στις πληρωμές 

ελαχιστοποιώντας επίσης τα γενικά έξοδα. Είναι μια μεγάλη προστιθέμενη αξία στην πρόταση μας και για τους 

πελάτες μας,» λέει ο Michael Maier, CEO της Fidor Solutions. 

 

«Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που παρέχουμε άμεσες πληρωμές στη Fidor Solutions και στους συνεργάτες 

της σε όλη την Ευρώπη σε έναν τομέα που υφίσταται τεράστιο ψηφιακό μετασχηματισμό όπως αυτός των 

πληρωμών. Μέσω της καλύτερης του είδους της πλατφόρμας, η νέα υπηρεσία τέθηκε σε λειτουργία μέσα σε 

λίγους μήνες και σύντομα θα είναι διαθέσιμη για τους πελάτες της Fidor Solutions. Αυτό αντιπροσωπεύει το 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

πρώτο ορόσημο για μια ευρύτερη συνεργασία για την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων περιπτώσεων 

χρήσης για πολίτες και επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των ψηφιακών πληρωμών στην Ευρώπη,» 

δήλωσε η Cristina Astore, Northwest Europe and DACH Region Sales Director της SIA. 

 

 
 
Η Fidor Solutions είναι πρωτοπόρος σε ανοιχτές, ψηφιακές τραπεζικές λύσεις τεχνολογίας. Συνδυάζει απαράμιλλη 
τεχνογνωσία σε συμβουλευτική και πρωτοποριακή τεχνολογία για την παροχή εξαιρετικά πελατοκεντρικών προτάσεων 
ψηφιακής τραπεζικής σε όλο τον κόσμο. Ενώ το ρεύμα για ανοιχτή και ψηφιακή τραπεζική βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο,  

η Fidor Solutions ξεχωρίζει με την εμπειρία των δέκα ετών στην πρωτοπορία στη χρήση API και στο σχεδιασμό, τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη ψηφιακών τραπεζών από το μηδέν έως την επιτυχία. Οι οργανισμοί που συνεργάζονται με 
τη Fidor αποκτούν ανεκτίμητες πληροφορίες, διασφαλίζοντας ότι συμμετέχουν σε νέα εγχειρήματα με ελάχιστο κίνδυνο. 
Η μοναδική προσέγγιση της Fidor Solutions «The Fidor Way» βοηθά τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να 
συμμετέχουν και να οικοδομήσουν αληθινές σχέσεις, να κατανοήσουν τα δεδομένα και να κερδίσουν την αφοσίωση των 
πελατών, ενώ παραμένουν σχετικοί καθ 'όλη τη διάρκεια της πορείας των πελατών. Η Fidor Solutions ειδικεύεται στην 
επίλυση μεγάλων τραπεζικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μέσω της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης 
της ενσωμάτωσης, της συμμετοχής, της εμπειρίας των πελατών, της ψηφιοποίησης, της οικονομικής συμπερίληψης και 
της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως αγορές και πλατφόρμες. Η πλατφόρμα ψηφιακής τραπεζικής 
fidorOS τροφοδοτεί τους πιο καινοτόμους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, την Αφρική, τη Μέση 

Ανατολή και την Ασία συμπεριλαμβανομένων των www.fidor.de, www.moneysmart.ae, www.banxybank.com, 
www.vanlanschot.nl, https://apixplatform.com/static/community/ 
Η Fidor Solutions AG είναι μία 100% θυγατρική της Sopra Banking Software, στο Παρίσι 
 
H SIA – θυγατρική εταιρεία της CDP Equity - αποτελεί ευρωπαϊκό ηγέτη στον σχεδιασμό, την δημιουργία και την 
διαχείριση τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Κεντρικές Τράπεζες, Εταιρείες και 
για το Δημόσιο Τομέα, στους τομείς των Καρτών Πληρωμών και Λύσεων για Εμπόρους, των Ψηφιακών Πληρωμών και 
των υπηρεσιών για Κεφαλαιαγορές και σχετικά Δίκτυα. Ο Όμιλος SIA παρέχει τις υπηρεσίες του σε 50 χώρες ενώ 
παράλληλα λειτουργεί μέσω των θυγατρικών εταιρειών και των παραρτημάτων του σε Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, 

Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Ν. Αφρική. Επίσης, η εταιρεία διατηρεί γραφεία 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία.  
Για περισσότερες πληροφορίες: www.sia.eu/en 
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