
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SWEDBANK, SIA ΚΑΙ TIETOEVRY ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Η κορυφαία τράπεζα των αγορών της Σουηδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της 
Λιθουανίας, συμμετέχει στο υπερ-υψηλής ταχύτητας δίκτυο υποδομής οπτικών ινών 

της SIA για το σύνολο των Ευρωπαϊκών πληρωμών 
 

Πάνω από 30 εκατομμύρια άμεσες πληρωμές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
 
 

Στοκχόλμη, Μιλάνο και Όσλο, 13 Φεβρουαρίου 2020 – Η Swedbank, κορυφαία τράπεζα των αγορών της 

Σουηδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, επέλεξε την SIA, Ευρωπαϊκή εταιρεία υψηλής 

τεχνολογίας με ηγετική παρουσία στον χώρο των πληρωμών και των υποδομών, για την εφαρμογή άμεσων 

πληρωμών μέσω της πλατφόρμας RT1 του πανευρωπαϊκού συστήματος του EBA Clearing, κάνοντας χρήση 

της πλατφόρμας πληρωμών πραγματικού χρόνου της TietoEVRY, της ηγετικής εταιρείας παροχής ψηφιακών 

υπηρεσιών και λογισμικού. 

 

Οι πελάτες της Swedbank έχουν ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 εκατομμύρια άμεσες 

πληρωμές κάνοντας χρήση του SIAnet, το υπερ-υψηλής ταχύτητας δίκτυο υποδομής οπτικών ινών, 

συνολικής έκτασης πάνω των 186.000 χιλιομέτρων, το οποίο εξασφαλίζει ασφαλείς ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

και χαμηλό χρόνο μεταφοράς πληροφοριών (low latency). 

 

Το δίκτυο SIAnet είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να πληροί τις πολύ ιδιαίτερες προϋποθέσεις ασφαλείας, 

αξιοπιστίας και απόδοσης σε ό,τι αφορά τις άμεσες πληρωμές, αξιοποιώντας την Active-Active 

αρχιτεκτονική της SIA, η οποία διασφαλίζει υψηλή αντοχή δικτύου και αδιάλειπτη επιχειρησιακή 

λειτουργία, με γνώμονα τις πολύ αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. 

 

Η πλατφόρμα της TietoEVRY επιτρέπει την αποδοτική και ασφαλή ενοποίηση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος της Swedbank και του καινοτόμου δικτύου υπηρεσιών της SIA. Η εν λόγω λύση, η οποία 

βασίζεται σε μοντέλο ανοιχτής αρχιτεκτονικής, διευκολύνει την πρόσβαση σε άλλα συστήματα χωρίς να 

υπάρχει η ανάγκη αλλαγών στον κώδικα. 

 

Επιπλέον, οι πελάτες της Swedbank θα επωφεληθούν επίσης από την δεκαετή συμφωνία της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με την SIA και την Colt, οι οποίες επιλέχθηκαν ως πάροχοι 

υπηρεσιών δικτύου για τον Ενιαίο Δίαυλο Υποδομών Αγοράς του Ευρωσυστήματος (ESMIG), η 

έναρξη λειτουργίας του οποίου είναι προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο του 2021. 

 

Η Swedbank, η SIA και η TietoEVRY εργάζονται ήδη πάνω σε θέματα που αφορούν στην πρόσβαση κύριων 

χρηματοοικονομικών οργανισμών της Ευρώπης, στην πλατφόρμα πραγματοποίησης πληρωμών μεγάλης αξίας 

TARGET2, στην υπηρεσία TIPS για την διεκπεραίωση άμεσων πληρωμών, στην πλατφόρμα TARGET2-

Securities για τις συναλλαγές που αφορούν τίτλους, στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλειών του 

Ευρωσυστήματος (ECMS) και πιθανότατα σε άλλες υπηρεσίες και εφαρμογές όπως το P27 και την νέα 

πλατφόρμα Nordic Payments. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Σχετικά με την Swedbank 
H Swedbank είναι μια σύγχρονη τράπεζα με μακρά ιστορία στο σουηδικό τραπεζικό σύστημα. Σήμερα η τράπεζα έχει 7,3 
εκατομμύρια ιδιώτες πελάτες και 618.000 εταιρικούς πελάτες, γεγονός που την καθιστά πρώτη σε αριθμό πελατών στην 
Σουηδία διατηρώντας παράλληλα ηγετική θέση στην Εσθονία, στην Λετονία και στην Λιθουανία. 
Ως μια από τις κορυφαίες τράπεζες της αγοράς, αποτελεί σημαντικό κομμάτι του χρηματοοικονομικού συστήματος και 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες διατηρεί δραστηριότητα. Η τράπεζα παραμένει 
προσηλωμένη στην βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας για λογαριασμό τόσο των πελατών της όσο και της κοινωνίας 
γενικότερα. www.swedbank.com 
 
Σχετικά με την SIA 
H SIA - 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.   
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 
 
Σχετικά με την  TietoEVRY 
Η TietoEVRY αποτελεί εταιρεία παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για εταιρείες και για την κοινωνία. Κατέχει ηγετική θέση 
στους κλαδους ψηφιακών πληρωμών και λογισμικού με εγχώρια και διεθνή δραστηριότητας. Έχοντας ως έδρα την 
Φινλανδία, η εταιρεία απασχολεί 24.000 εργαζόμενους σε διεθνές επίπεδο, εξυπηρετώντας χιλιάδες εταιρείες και 
δημόσιους φορείς σε περισσότερες από 90 χώρες. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 3 
δισεκατομμύρια ευρώ ενώ οι μετοχές της διαπραγματεύονται στον δείκτη NASDAQ των χρηματιστηρίων του Ελσίνκι και 
της Στοκχόλμης ενώ παράλληλα η εταιρεία είναι εισηγμένη και στο χρηματιστήριο του Όσλο. www.tietoevry.com 
 
 
Επικοινωνία: 
 
Swedbank AB 

105 34 Stockholm 
Tele. +46-8-585 900 00 / +46 70 529 24 76 
Email: press@swedbank.com 
 
SIA 
Filippo Fantasia 
Media Coordination Manager 
Tel. +39 02.6084.2833 
Mob. +39 335.1202713 
Email: filippo.fantasia@sia.eu 
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TIETOEVRY 
Newsdesk 

Tel. +358 40 570 4072 / +47 67 800 100 
Email: news@tietoevry.com 
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