
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H SIA ΚΑΙ Η QUANT NETWORK ΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ BLOCKCHAIN 

 
Η εξέλιξη αυτή επετεύχθη μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Overledger της 
Quant Network στην ιδιωτική blockchain υποδομή SIAchain για την ενεργοποίηση 

cross-platform εφαρμογών και υπηρεσιών στην Ευρώπη και παγκοσμίως 
 
 

Μιλάνο και Λονδίνο, 24 Ιουνίου 2020 – Η Quant Network, πρωτοπόρος εταιρία στην εταιρική τεχνολογία 
blockchain, και η SIA, ηγετική ευρωπαϊκή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στον τομέα των υπηρεσιών 
πληρωμών και υποδομών και θυγατρική της CDP Equity, δοκίμασαν με επιτυχία τη διαλειτουργικότητα 
του blockchain ανάμεσα σε πολλαπλά Distributed Ledger Technology (DLT) πρωτόκολλα.  
 
Η εξέλιξη αυτή επετεύχθη μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Overledger της Quant Network 
(του μόνου DLT λειτουργικού συστήματος στον κόσμο που επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα) στην ιδιωτική 
blockchain υποδομή SIAchain η οποία αξιοποιεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 580 κόμβων μέσα στο SIAnet (δίκτυο 
οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας και χαμηλού χρόνου απόκρισης, συνολικής έκτασης πλέον των 208.000 χλμ). 
Αυτή η ενσωμάτωση δίνει τη δυνατότητα γεφύρωσης blockchain στιγμιότυπων με δικαίωμα 
πρόσβασης ανάμεσα στη SIAchain και άλλα εξωτερικά δίκτυα – τα οποία δεν μπορούσαν πριν να 
συνδεθούν  – με σκοπό την ανάπτυξη cross-platform εφαρμογών και υπηρεσιών που καλύπτουν για 
παράδειγμα ανάγκες όπως η κρυπτογραφική επαλήθευση, οι πληρωμές και το KYC.  
 
Η ανάπτυξη αυτής της λύσης ξεκίνησε στα μέσα του 2019 και εφαρμόστηκε ένα πλήρες πρόγραμμα δοκιμών 
στη SIAchain, στην Corda της R3 και στις ιδιωτικές πλατφόρμες Ethereum. 
Η Quant Network και η SIA θα συνεργαστούν προκειμένου να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στην 
αγορά περαιτέρω περιπτώσεις χρήσης και εφαρμογές αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις 
διαλειτουργικότητας του blockchain.  
 
Αυτό το σημαντικό ορόσημο είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας που ξεκίνησε μεταξύ της Quant 
Network και της SIA, η οποία επιτρέπει κυρίως σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα - 
μέσω της υποδομής SIAchain - να υιοθετήσουν cross-platform και διαλειτουργικές blockchain 
λύσεις και να εφαρμόσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, να βελτιώσουν την επιχειρησιακή 
αποτελεσματικότητα και να προσφέρουν καινοτομία στους τραπεζικούς πελάτες.  
 
«Η συνεργασία ανάμεσα στην Quant Network και τη SIA ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετική και 
παραγωγική,» δήλωσε ο Gilbert Verdian, CEO της Quant Network, «και οι δύο εταιρίες είναι πεπεισμένες 
ότι αυτή η εξέλιξη θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της οικοδόμησης της χρηματοοικονομικής υποδομής 
του μέλλοντος παγκοσμίως.» 
 
«Η επίτευξη ενός πλήρως διαλειτουργικού δικτύου blockchain, μέσω της συνεργασίας μας με την Quant 
Network, είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο στην πορεία μας να προσφέρουμε καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής 
που υποστηρίζουν τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες και φορείς δημόσιας διοίκησης να 
επεκτείνουν τις δυνατότητές τους στην ενσωμάτωση διαφορετικών επιχειρηματικών εφαρμογών DLT», 
δήλωσε ο Daniele Savarè, Innovation & Business Solutions Director της SIA. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 
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.  
Περισσότερες πληροφορίες: www.sia.eu/en 
 
Quant Network is a technology provider, delivering enterprise-grade interoperability for the secure exchange of 
information and digital assets across any network, platform or protocol, at scale. Quant’s Overledger, the world’s first 
DLT operating system, complements and connects existing systems and DLTs, to drive innovative and efficient growth 
for companies, public entities, and regulatory bodies alike. Headquartered in London, UK, Quant is recognised as a 
Gartner Cool Vendor 2019 and is committed to unleashing the power of systems that are as connected as the world we 
live in. 
For more information: www.quant.network 
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