Οδηγός ψηφιακών υπηρεσιών
για επιχειρήσεις
Για τις καθημερινές ανάγκες της επιχείρησής σας.

e-Banking για επιχειρήσεις
Δείτε αναλυτικά τι μπορείτε να κάνετε για την επιχείρησή σας μέσα από το e-Banking:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Ενημερώνεστε για την ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής ενημερότητάς σας ή/και των νομιμοποιητικών
εγγράφων σας.
Παρακολουθείτε τα κεφάλαιά σας στην Eurobank και σε άλλες τράπεζες.
Ενημερώνεστε για τις κινήσεις των εταιρικών καρτών και των δανείων σας, το υπόλοιπο και τις κινήσεις των
λογαριασμών σας, και για τις συναλλαγές των θυγατρικών εταιρειών σας.
Εξοφλείτε προμηθευτές και συνεργάτες σας, λογαριασμούς, κάρτες και δάνεια.
Εκτελείτε τη μισθοδοσία του προσωπικού σας με αποστολή αρχείου ή/και μεμονωμένα.
Πραγματοποιείτε πληρωμές για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές σας.
Υπολογίζετε συναλλαγματικές ισοτιμίες, προμηθεύεστε και ανταλλάσσετε συνάλλαγμα σε πραγματικό χρόνο.
Κάνετε αίτηση για POS και μπλοκ επιταγών από τον υπολογιστή σας. Με την έγκριση της αίτησής σας, έρχεστε
σε κατάστημα για να παραλάβετε το μηχάνημα POS και το μπλοκ επιταγών σας.
Αποκτάτε πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αντίγραφα των έντυπων ενημερώσεών σας με την υπηρεσία
e-Statements
Λαμβάνετε μήνυμα στο κινητό ή το email σας για διάφορες δραστηριότητες στα προϊόντα σας με την
υπηρεσία Ειδοποιήσεις με SMS ή email.
Ενημερώνεστε για την αποτίμηση των επενδυτικών προϊόντων σας.
Διαχειρίζεστε τις επιταγές σας (ανάκληση πληρωμής/άρση ανάκλησης) με βάση τις σχετικές ΠΝΠ.

Για τις συναλλαγές και τις εισπράξεις σας

PayGate: Online υπηρεσία
εισπράξεων
Με τη διατραπεζική υπηρεσία
PayGate αυτοματοποιείτε τη
διαδικασία των εισπράξεων της
επιχείρησής σας και κερδίζετε χρόνο.
Οι πελάτες σας μπορούν να σας
πληρώνουν εύκολα online από την
τράπεζα της επιλογής τους. Βλέπετε
αμέσως στον λογαριασμό σας τα
χρήματα που εισπράττετε.

e-FX for Business
Με e-FX for Business μετατρέπετε
συνάλλαγμα online σε πραγματικό
χρόνο μέσα από το e-Banking της
επιχείρησής σας από τον υπολογιστή,
το κινητό ή το tablet σας. Η
μετατροπή γίνεται με ισοτιμία FX Spot
που ισχύει εκείνη τη στιγμή.

Classic for Business και
Advanced for Business
Με τα προγράμματα υπηρεσιών
και συναλλαγών για επιχειρήσεις,
εξοικονομείτε χρήματα από τις πιο
καθημερινές και συνηθισμένες
συναλλαγές με μηνιαία συνδρομή
για τις συχνές συναλλαγές της
επιχείρησής σας.

Είσπραξη Οφειλών / Διμερείς Πληρωμές
Oι πελάτες σας πληρώνουν τις οφειλές τους στα διαθέσιμα κανάλια μας
με τον μοναδικό κωδικό που ορίζετε. Λαμβάνετε συγκεντρωτικό ενημερωτικό
αρχείο για τις συναλλαγές και ενημερώνεστε online σε πραγματικό χρόνο για
τις πληρωμές όταν πραγματοποιούνται.

Μαζικές πληρωμές μέσω
FTP folder
Μέσω FTP folder πραγματοποιείτε
μαζικά σημαντικό αριθμό
πληρωμών (εμβάσματα ή
μεταφορές πίστωσης) προς
λογαριασμούς στην Ελλάδα και το
εξωτερικό (προς πελάτες, τη μητρική
εταιρεία, τρίτους κ.λπ.) και μειώνετε το
λειτουργικό κόστος από τις συνεχείς
επισκέψεις των υπαλλήλων.

Υπηρεσία IRIS

Cheque Express

Με την υπηρεσία IRIS e-Commerce
μπορείτε να δώσετε τη δυνατότητα
στους πελάτες σας να αγοράζουν
online από το e-shop σας, με άμεση
χρέωση του λογαριασμού τους,
χωρίς να χρειάζεται να δώσουν την
πιστωτική ή χρεωστική κάρτα τους.

Εάν η επιχείρησή σας εισπράττει
επιταγές με μεγάλη συχνότητα, με
Cheque Express κεντροποιείτε και
αυτοματοποιείτε τη διαχείριση
4 άμεση
τους. Αποκτάτε αναλυτική και
πληροφόρηση για τις επιταγές σας
προς είσπραξη με e-Banking για
επιχειρήσεις.

Για τις ψηφιακές πωλήσεις και την ανταγωνιστικότητα
της επιχείρησής σας
Exportgate
Με τη βραβευμένη διαδικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου Exportgate
βοηθάμε τις ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις να δικτυώνονται στην
παγκόσμια αγορά και να αναζητούν συνέργειες για τα προϊόντα τους σε όλο
τον κόσμο. Εντάσσονται σε ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα εμπορίου, το
Trade Club Alliance.

Υπηρεσία Eurobank e-Commerce
Με την υπηρεσία Eurobank e-Commerce κάνετε πωλήσεις από το e-shop
σας και οι πελάτες σας μπορούν να αγοράζουν από το e-shop σας 24 ώρες το
24ωρο, με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα.

Νέα υπηρεσία Eurobank
e-Commerce Solutions

Δημιουργείτε το δικό σας e-shop σας με χαμηλό κόστος. Συνεργάζεστε
με επιλεγμένες εταιρείες για να αναπτύξετε τις ψηφιακές υποδομές της
επιχείρησής σας, ένα συνολικό σύστημα πληρωμών και logistics. Βελτιώνετε
τη λειτουργία της επιχείρησής σας με την καθοδήγηση ειδικών με διεθνείς
προδιαγραφές στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα.

Υπηρεσία Eurobank
Payment Link
Κάνετε online πωλήσεις, ακόμη κι
αν δεν έχετε e-shop, με μια απλή
διαδικασία. Αποκτάτε την υπηρεσία
χωρίς να πάτε σε κατάστημα.
Έτσι, συνεχίζετε απρόσκοπτα τη
δραστηριότητα της επιχείρησής σας,
ακόμη και στις σημερινές συνθήκες.

Βusiness Check up
Με δομημένη μεθοδολογία μπορείτε
να δείτε την ανταγωνιστικότητα
της επιχείρησής σας. Αναλύουμε
τις πιο συμφέρουσες προτάσεις
χρηματοδότησης και βέλτιστες
λύσεις για τη διεκπεραίωση των
καθημερινών συναλλαγών σας.

Digital Academy for
Business
Ενημερωθείτε με webinar, άρθρα
και χρήσιμες πληροφορίες για
να αποκτήσετε ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα στο Digital
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Marketing της επιχείρησής σας,
τηλεργασία του προσωπικού σας,
καθώς και το ηλεκτρονικό εμπόριο
(e-commerce).

Για την ψηφιακή εξυπηρέτηση και οργάνωση της επιχείρησής σας
v-Banking
Έχετε προσωπική επικοινωνία με βιντεοκλήση με τον Επαγγελματικό Σύμβουλό
σας, χωρίς να πάτε στο κατάστημα. Εξοικονομείτε χρόνο και κάνετε τις τραπεζικές
εργασίες για την επιχείρησή σας εύκολα και με ασφάλεια, σαν να ήσαστε στην
τράπεζα.

PaF Business
Δέχεστε πληρωμές στο κινητό σας. Οι πελάτες σας δεν χρειάζεται να
γνωρίζουν τον αριθμό λογαριασμού σας. Αρκεί να ξέρουν τον αριθμό κινητού
ή το ΑΦΜ σας, ή να σκανάρουν τον κωδικό QR της επιχείρησής σας.

e-Auctions

e-Invoicing

Eurobank API Portal

Διοργανώνετε εύκολα
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για
την επιχείρησή σας σύμφωνα με
το σχέδιο που ταιριάζει καλυτέρα
στις ανάγκες σας, με ασφάλεια
και διαφάνεια. Επιλέγετε τον
καταλληλότερο προμηθευτή για την
αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ή
τον αγοραστή για την πώληση των
εμπορευμάτων και των υπηρεσιών
σας.

Καταργείτε την αποστολή
τιμολογίων σε έντυπη μορφή με την
υπηρεσία ηλεκτρονικής διακίνησης
τιμολογίων Paperless Connect.
Αρχειοθετείτε τα παραστατικά
που εκδίδετε ή λαμβάνετε με τη
λύση ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
Archiving@BE.

Παρέχει πρόσβαση στα APIs της
Eurobank σε πιστοποιημένους
κατασκευαστές εφαρμογών
με απλό και ασφαλή τρόπο.
Συμμορφώνεται με τη νέα Οδηγία
4
Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment
Services Directive 2-PSD),
που σκοπεύει να διασφαλίσει
φθηνότερες, ασφαλέστερες και πιο
καινοτόμες ηλεκτρονικές συναλλαγές
για τους καταναλωτές.

