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JCC PAYMENT SYSTEMS

Υπηρεσίες για 
ψηφιοποίηση 
της οικονομίας!

Όραμα και στόχος της JCC, 
για την επόμενη δεκαετία, 
είναι να συνεχίσει να υποστη-
ρίζει ενεργά το υραπεζικό σύ-
στημα, τις επιχειρήσεις, αλλά 
και την οικονομία της χώρας 
γενικότερα, προσφέροντας 
υπηρεσίες που δεν επικε-
ντρώνονται μόνο στις πληρω-
μές αλλά σε όλο το φάσμα της 
ψηφιακής μεταρρύθμισης.

ψηφιακή οικονομία
Με βάση ευρωπαϊκούς δείκτες, 
όπως ο DESI, η Κύπρος έχει πολύ 
σημαντικό δρόμο να διανύσει 
όσον αφορά την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η 
ψηφιακή οικονομία, αλλά και την 
ανταγωνιστικότητά της σε αυτό 
τον τομέα, σε σχέση με τις υπόλοι-
πες ευρωπαϊκές χώρες.  Το πόσο 
καλά η οικονομία του τόπου θα 
μπορέσει να παραμείνει σε ανοδι-
κή πορεία ανάπτυξης τα επόμενα 5 

- 10 χρόνια, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο θα 
μπορέσουμε, σε επίπεδο ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να εν-
σωματώσουμε την τεχνολογία στο λειτουργικό και επιχειρημα-
τικό μας μοντέλο και να αντικαταστήσουμε τις αντιπαραγωγικές 
λειτουργίες μας με αντίστοιχες ψηφιακές. Κάτι τέτοιο πρέπει να 
γίνει μέσα από ένα ολοκληρωµένο στρατηγικό πλάνο, το οποίο 
να καθορίζει τις ενέργειες και τις δράσεις που θα οδηγήσουν με 
επιτυχία στην ψηφιακή μεταρρύθμιση των επιχειρήσεων και των 
κυβερνητικών φορέων.

Ψηφιακές Υπογραφές και Υπηρεσίες 
Εμπιστοσύνης (Trust Services)
Σε αυτό το πλαίσιο, η JCC έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση 
της απαραίτητης υποδομής και έχει αδειοδοτηθεί, από την 
1η Φεβρουαρίου 2019, ως ο πρώτος Εγκεκριμένος Πάροχος 

   

Η εταιρεία θα συνεχίσει  
να επενδύει στη μετατροπή 
του JCCsmart σε ένα 
διαδικτυακό «χώρο», 
όπου ο καταναλωτής  
θα θέλει να βρίσκεται,  
για να διαχειριστεί  
τις καθημερινές  
του συναλλαγές

Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης στην Κύπρο σύμφωνα με 
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (eIDAS). Συγκεκριμένα, 
η JCC είναι σε θέση άμεσα να εκδώσει τόσο στην 
Κύπρο όσο και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: 
- Ψηφιακά Πιστοποιητικά (EU Qualified 
Certificates) για Ηλεκτρονικές Υπογραφές: (i) για 
Φυσικά Πρόσωπα, (ii) για Φυσικά Πρόσωπα που 
ενεργούν εκ μέρους Νομικού Προσώπου (υπό την 
επαγγελματική, δηλαδή, ιδιότητα του Φυσικού 
Προσώπου).
- Ψηφιακά Πιστοποιητικά (EU Qualified 
Certificates) για Ηλεκτρονικές Σφραγίδες (eSeals) 
για Νομικά Πρόσωπα.
- Ψηφιακά πιστοποιητικά για Φυσικά Πρόσωπα, τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυ-
τοποίηση του προσώπου που τα έχει στην κατοχή 
του και ως εκ τούτου την αυθεντικοποίησή του σε 
οποιαδήποτε ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσι-
μη γι’ αυτό το σκοπό.  
Στόχος της εταιρείας τα επόμενα χρόνια είναι να 
παραμείνει πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, ηλεκτρονικής αναγνώρισης και 
άλλων συναφών επιπρόσθετων υπηρεσιών, που θα 
δώσουν τα μέσα για την ανάπτυξη αποτελεσματι-
κών ψηφιακών λύσεων και θα υποστηρίξουν την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση του δημόσιου τομέα, 
των τραπεζικών ιδρυμάτων και άλλων ιδιωτικών 
οργανισμών τα επόμενα χρόνια. 

Ολοκληρωμένη Λύση 
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 
τώρα και στην Κύπρο
Επιπλέον, η JCC έχει ξεκινήσει την παροχή ολο-
κληρωμένης λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης και 
διαχείρισης παραστατικών, μέσω αποκλειστικής 
προσφοράς της πλατφόρμας της εταιρείας IMPACT 
στις κυπριακές επιχειρήσεις. 
Πρόκειται για μια τεχνολογικά ολοκληρωμένη και 
προηγμένη λύση, που βασίζεται στην τεχνολογία 
blockchain, για να υποστηρίξει τον πλήρη κύκλο 
παραλαβής, αποστολής και διαχείρισης των ηλε-
κτρονικών τιμολογίων. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρή-
σεις να εκμεταλλευτούν σημαντικά οφέλη από την 
εξοικονόμηση κόστους, χρόνου αλλά και ασφάλειας 
από τους αυτοματοποιημένους ελέγχους για την 
έκδοση και παραλαβή των τιμολογίων. Στόχος σε 
επόμενο στάδιο είναι η ενσωμάτωση της δυνατότη-
τας εξόφλησης των τιμολογίων μέσω τραπεζικών 
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λογαριασμών ή άλλων ψηφιακών 
τρόπων πληρωμής.

Πληρωμές στη νέα 
εποχή
Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η 
ψηφιοποίηση της οικονομίας 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και 
από την υιοθέτηση ηλεκτρονικών 
πληρωμών, με συνεπακόλουθη 
μείωση της χρήσης μετρητών και 
επιταγών στις συναλλαγές. Πρόκειται για ένα τομέα όπου και 
πάλι η Κύπρος κατέχει αρνητική θέση ανάμεσα στους Ευρω-
παίους εταίρους της, με περισσότερο από 70% στη χρήση 
μετρητών για τις καθημερινές συναλλαγές. Να σημειώσουμε 
ότι οικονομίες όπως αυτή της Κίνας, που βρίσκεται σήμερα 
στη κορυφή όσον αφορά την ψηφιακή επανάσταση και την 
ανάδειξη εταιρειών fintech, αναδείχθηκε ως τέτοια μέσα από 
ενέργειες που ψηφιοποίησαν σχεδόν πλήρως τις πληρωμές 
(βλέπε Alipay και WeChat pay). 

Η παροχή τεχνολογιών και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών βρίσκεται στο DNA της 
JCC Payment Systems και θα 
συνεχίσει να αποτελεί τον κυ-
ριότερο πυλώνα στρατηγικής 
ανάπτυξης για την εταιρεία. Η 
JCC θα συνεχίσει, την επόμε-
νη δεκαετία, να εμπλουτίζει 
τους μηχανισμούς και τα μέσα 
αποδοχής ψηφιακών πληρω-

μών, προσφέροντας λύσεις στις επιχειρήσεις -πελάτες της 
για ανάπτυξη των εργασιών τους, με γνώμονα πάντοτε την 
ευκολία του τελικού καταναλωτή και τις τεχνολογίες αιχμής. 
Ζούμε σε μια εποχή όπου είναι πλέον δεδομένο ότι η εμπειρία 
του καταναλωτή είναι αυτή που καθορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο διενεργεί τις αγορές και τις πληρωμές του. Αυτό από 
μόνο του δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. 
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις απαιτούν αυξημένη ασφάλεια, 
διασύνδεση με τα ταμειακά ή backoffice συστήματά τους για 

Η JCC έχει ξεκινήσει 
την παροχή 

ολοκληρωμένης 
λύσης ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης 
και διαχείρισης 

παραστατικών, μέσω 
αποκλειστικής 
προσφοράς της 

πλατφόρμας της 
εταιρείας IMPACT στις 

κυπριακές επιχειρήσεις



1 2 0

απλοποίηση των διαδικασιών reconciliation και υπηρεσίες 
που θα πλαισιώνουν τις πληρωμές, ώστε να προσφέρουν 
προστιθέμενη αξία στον καταναλωτή με στόχο την αύξηση 
της επισκεψιμότητας και της διατήρησης πελατών.

Ανέπαφες πληρωμές 
και ηλεκτρονικά πορτοφόλια
Η τεχνολογία των ανέπαφων συναλλαγών έχει δώσει μια 
άλλη δυναμική στον τομέα των πληρωμών, κάνοντας τις 
συναλλαγές με κάρτες πιο γρήγορες και πιο εύκολες. Στο 
δίκτυο της JCC, εννέα στις δέκα συναλλαγές πλέον πραγ-
ματοποιούνται ανέπαφα ανεξαρτήτως ποσού. Οι ανέπαφες 
συναλλαγές έχουν επεκταθεί πέρα από τις πλαστικές κάρτες 
και έχουν ενσωματωθεί στα κινητά τηλέφωνα, καθώς και σε 
άλλες συσκευές όπως ρολόγια, βραχιόλια κτλ. Επιπλέον, η 
τεχνολογία Tokenisation δίνει τη δυνατότητα πληρωμών μέσω 
κινητού τηλεφώνου και εφαρμογών (in-app payments) καθώς 
και μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων με μεγάλη ασφάλεια 
και ευκολία, χωρίς να διακινούνται τα πραγματικά δεδομένα 
της κάρτας. Η αναβάθμιση του δικτύου των τερματικών, των 
συστημάτων και υποδομών της εταιρείας είναι συνεχής, έτσι 
ώστε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε μεγαλύτερο αριθμό συ-
ναλλαγών με ασφάλεια και ταχύτητα, ενώ στο σύνολά τους τα 
τερματικά της JCC υποστηρίζουν όλων των ειδών ανέπαφες 
πληρωμές. Παράλληλα, η JCC Payment Systems, ακολουθώ-
ντας τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών 
πληρωμών, έχει εισαγάγει στην κυπριακή αγορά τις ανέπαφες 
πληρωμές μέσω κινητών συσκευών, δίνοντας τη δυνατότητα 
στις τράπεζες, εκδότες καρτών, να δημιουργήσουν και να 
παρέχουν στους πελάτες τους νέα ψηφιακά προϊόντα πλη-
ρωμών είτε μέσω των δικών τους εφαρμογών είτε μέσω της 
ενεργοποίησης λύσεων ΟΕΜ-Pay, οι οποίες προσφέρουν νέες 
εμπειρίες στο χώρο των ανέπαφων συναλλαγών. Τέτοιες είναι 
το  Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit 
Pay κ.ά. Για την επιλογή παροχής ηλεκτρονικού πορτοφολιού 
από την ίδια την τράπεζα, η JCC διαθέτει έτοιμη εφαρμογή 
ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet app), την οποία η τράπε-
ζα μπορεί εύκολα να προσωποποιήσει με τα δικά της χρώματα 
και λογότυπα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι πληρωμές 
με QR codes. Ο καταναλωτής, με τη χρήση του κινητού του τη-
λεφώνου σκανάρει τον κωδικό QR, ο οποίος μπορεί να εμφα-
νίζεται για παράδειγμα στις καταστάσεις λογαριασμών ή στο 
φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης και μέσω 
της σχετικής εφαρμογής που έχει στο κινητό του να κάνει την 
πληρωμή εύκολα και γρηγορά. Με βάση αυτή την τεχνολογία, 
η JCC θα ανακοινώσει εντός Ιανουαρίου 2020 μια καινοτόμα 
λύση, που θα δώσει άλλη διάσταση στις καθημερινές πληρω-
μές των καταναλωτών με κινητές συσκευές. 

Πρόκειται για ένα προηγμένο ηλεκτρονικό πορτοφόλι, όπου 
ο καταναλωτής θα καταχωρεί σε ηλεκτρονική ασφαλή μορφή 
τις κάρτες του και θα μπορεί να προχωρεί με πληρωμές σε 
φυσικά ή διαδικτυακά καταστήματα και να αποστέλλει ή να 
ζητεί καταβολή χρημάτων από τρίτους, μέσα από μια εύχρηστη 
και διαδραστική εφαρμογή με πολλές δυνατότητες τόσο για 
τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Το πορτοφόλι 
αυτό θα μπορεί να συνδεθεί με τον τρεχούμενο λογαριασμό 
του καταναλωτή για εύκολες μεταφορές μεταξύ του ηλεκτρο-
νικού πορτοφολιού και της τράπεζας του. Αξίζει να σημειωθεί 
η προσφορά από την JCC σύγχρονων λύσεων επιβράβευσης 
(loyalty & rewards programs), καθώς και gift cards που θα 
μπορούν να αξιοποιήσουν οι τοπικές επιχειρήσεις με στόχο 
την αύξηση των πωλήσεων τους μέσα από τη διατήρηση και 
την ανάπτυξη του πελατολογίου τους.

JCCsmart 2.0: εκεί που OI πληρωμές 
συναντούν το Smartcity
Από το τέλος του 2018, η δημοφιλής πλατφόρμα πληρωμών 
JCCsmart έχει αναβαθμιστεί και προσφέρεται ως εφαρμογή 
σε συσκευές Android και iOS. Τον Ιούλιο 2019 εισάχθηκε στην 
αγορά το JCCsmart Checkout, ένας νέος τρόπος πληρωμής, 
που μπορεί να προστεθεί εύκολα και γρήγορα σε οποιοδήποτε 
ηλεκτρονικό κατάστημα ή εφαρμογή, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους χιλιάδες ενεργούς χρήστες του JCCsmart να πληρώ-
νουν χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής που έχουν ήδη 
καταχωρήσει στο λογαριασμό τους στο JCCsmart. Παράλληλα, 
είναι πλέον διαθέσιμη η δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών 
από την κινητή εφαρμογή JCCsmart με την απλή χρήση 
των QR codes. Η ενσωμάτωση πέραν των 500 οργανισμών 
στην πλατφόρμα του JCCsmart και η εισαγωγή βελτιωμένων 
λειτουργιών και δυνατοτήτων γι’ αυτούς τους οργανισμούς 
να διαχειριστούν τις πληρωμές τους, έχει μετατρέψει το 
JCCsmart σε βασικότατο εργαλείο για τον κάθε συμβαλλό-
μενο και τον κάθε καταναλωτή. Η JCC έχει επενδύσει στο 
JCCsmart διαχρονικά, επιτρέποντας τόσο σε ιδιωτικούς οργα-
νισμούς όσο και σε οργανισμούς του δημοσίου να αποδέχονται 
και να διαχειρίζονται, για περισσότερο από 10 χρόνια τώρα, 
ηλεκτρονικές πληρωμές χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Αυτό 
καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την καθολική σχεδόν ψηφιοποίηση 
των λογαριασμών κοινής ωφελείας στην Κύπρο, όταν στις 
πλείστες χώρες αυτή ήταν αποσπασματική και αναποτελε-
σματική. Η δέσμευση της εταιρείας είναι ότι θα συνεχίσει να 
επενδύει στην μετατροπή του JCCsmart σε ένα διαδικτυακό 
«χώρο», όπου ο καταναλωτής θα θέλει να βρίσκεται, για να 
διαχειριστεί τις καθημερινές του συναλλαγές, αλλά και τις 
συνδιαλλαγές του με το δήμο, την κοινότητα ή τον οργανισμό 
της προτίμησής του. Το JCCsmart 2.0 έρχεται σύντομα!
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