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SIA: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ 

ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΝΑ 
 

Χάρη στην εξαιρετική παραγωγική της δυνατότητα, η νέα υποδομή είναι σε θέση να 
προσωποποιήσει περισσότερες από 10 εκατομμύρια κάρτες τον χρόνο εξασφαλίζοντας  

παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας 
 

Στο εν λόγω κέντρο με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας,  οι κάρτες 
πληρωμών,  οι κάρτες ανέπαφων συναλλαγών αλλά και οι κάρτες βιομετρικής 

αναγνώρισης, παράγονται με την χρήση υλικών και μετάλλων που είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον  

 
 

Βερόνα, 05 Ιουλίου 2019 – Η SIA εγκαινιάζει στην πόλη της Βερόνα το νέο εξειδικευμένο κέντρο 

πληρωμών με κάρτες, μέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείριση όλων των επιμέρους φάσεων έκδοσης καρτών, 

από το αρχικό στάδιο μέχρι την τελική διανομή, μέσω ενός συστήματος ελέγχου που είναι συμβατό με τα 

υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. 

 

Το εν λόγω κέντρο, αξιοποιεί εξοπλισμό ιδιαίτερης τεχνολογικής υπεροχής, ικανό για την παραγωγή 10 

εκατομμυρίων καρτών κατά μέσο όρο τον χρόνο, με δυνατότητα για περαιτέρω επέκταση του όγκου 

παραγωγής  

 

Στο τεχνολογικό κέντρο της Βερόνα, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με τα διεθνή πρότυπα PCI CPP (Payment 

Card Industry Card Production Provisioning), πραγματοποιούνται διαδικασίες προσωποποίησης για όλα τα 

είδη τραπεζικών καρτών συναλλαγών (χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες), καρτών 

επιβράβευσης καθώς και καρτών που σχετίζονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως πανεπιστημιακές 

κάρτες, κάρτες καυσίμων και κάρτες μέσων μαζικής μεταφοράς. 

 

Παράλληλα με τις κλασσικές εκδόσεις PVC, το κέντρο είναι σε θέση να παράγει μεταλλικές κάρτες καθώς και 

κάρτες με την χρήση υλικών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, οι οποίες ενσωματώνουν διάφορες 

τεχνολογίες, όπως μικροεπεξεργαστές, ανέπαφη λειτουργία και βιομετρική αναγνώριση, η οποία 

επιτρέπει την αντικατάσταση της εισαγωγής αριθμού PIN με το δακτυλικό αποτύπωμα. 

 

Μέσω αυτής της νέας πρωτοβουλίας, η SIA θέτει στην διάθεση των πελατών της υπηρεσίες διαχείρισης 

καρτών, υποστηρίζοντας τους σε θέματα διαχείρισης, σχεδιασμού και έκδοσης καρτών – με χρήση ειδικής 

συσκευασίας – καθώς και σε θέματα επεξεργασίας συναλλαγών, διαδικασιών εξουσιοδότησης χρήσης, και 

εικονικοποίησης καρτών σε έξυπνα τηλέφωνα. 

 

«Με τα εγκαίνια του νέου της κέντρου στην Βερόνα, η SIA εδραιώνει τον ρόλο της στις ψηφιακές πληρωμές ως 

αξιόπιστος και εγγυημένος τεχνολογικός συνεργάτης, ο οποίος εστιάζει στην καινοτομία με σκοπό να καλύψει 

όλο το εύρος υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ποιότητας» σχολίασε 

ο κ. Eugenio Tornaghi, Marketing & Sales Director της SIA. «Ως πρωτοπόροι στην ψηφιοποίηση των 

πληρωμών, και έχοντας εφαρμόσει στην Ιταλία τις λύσεις Alipay, Apple Pay, Samsung Pay και WeChat, 

επιβεβαιώνουμε σήμερα την φιλική προς τις τράπεζες προσέγγισή μας, θέτοντας στην διάθεση των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, τόσο των φυσικών όσο και των ψηφιακών, εξατομικευμένες κάρτες με υπογραφή αυθεντικότητας 

και σεβασμό προς τον τελικό χρήστη» 
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H SIA αποτελεί ευρωπαϊκό ηγέτη στον σχεδιασμό, την δημιουργία και την διαχείριση τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών 
για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες, εταιρείες και δημόσιους φορείς στους τομείς των πληρωμών, των 
καρτών, των υπηρεσιών δικτύου και τις κεφαλαιαγορές. Ο Όμιλος SIA παρέχει τις υπηρεσίες του σε 50 χώρες ενώ παράλληλα 
διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Αυστρία, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Ν. 
Αφρική. Παραρτήματα της εταιρείας λειτουργούν επίσης στο Βέλγιο και την Ολλανδία ενώ γραφεία της υπάρχουν και σε 
Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία.   
Το 2018 η SIA διαχειρίστηκε 14 δισεκατομμύρια συναλλαγές θεσμικών υπηρεσιών, 7,2 δισεκατομμύρια συναλλαγές με 
κάρτες, 3 δισεκατομμύρια πληρωμές, 51,7 δισεκατομμύρια χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ενώ 1.204 terabytes δεδομένων 
μεταφέρθηκαν μέσω του δικτύου της. 
Ο Όμιλος, ο οποίος σήμερα απασχολεί 3.400 εργαζόμενους, έκλεισε την χρήση του 2018 καταγράφοντας έσοδα της τάξεως 
των 614,8 εκατομμυρίων ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες: www.sia.eu/en 
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