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Π
ρόσφατα στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής αναφέρουν 
πως οι κυπριακές 
επιχειρήσεις έχουν 
μείνει πίσω σε με-
ρικές από τις πιο 

κοινές τεχνολογίες, με αποτέλεσμα 
να είναι κάτω του μέσου όρου της ΕΕ 
στην ψηφιοποίηση.  
Κατά το 2019, μόλις το 10% των μι-
κρών επιχειρήσεων ήταν σε θέση να 
πωλήσουν τα προϊόντα τους μέσω δι-
αδικτύου, τη στιγμή που ο μέσος όρος 
στην ΕΕ ήταν 16,2% και οι μεγάλες 
επιχειρήσεις κατέγραφαν ποσοστό 
31,9%, αντί του 39,2% του μέσου όρου 
της ΕΕ, με πολύ όμως μικρούς όγκους 
διαδικτυακών πληρωμών.  Ωστόσο, η 
χρήση και η αξιοποίηση του ηλεκτρο-
νικού εμπορίου αυξάνεται και σε αυτό 
καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ανάγκη 
που δημιουργήθηκε κατά τη διάρ-
κεια των περιοριστικών μέτρων λόγω 
COVID-19.
H JCC Payment Systems συνεχίζει να 
υποστηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις, 
αλλά και την οικονομία της χώρας γενι-
κότερα, προσφέροντας υπηρεσίες που 
δεν επικεντρώνονται μόνο στις ηλε-
κτρονικές πληρωμές, αλλά σε όλο το 
φάσμα της ψηφιακής μεταρρύθμισης.

Άμεση ΆΠοδοχη 
διΆδικτυΆκών 
Πληρώμών μεσώ 
του JCCsmart 
Η JCC προσφέρει στις κυπριακές 
επιχειρήσεις τη δυνατότητα άμεσης 
αποδοχής διαδικτυακών πληρωμών,  
μέσω της δημιουργίας και ενεργοποί-

ησης επιχειρησιακού προφίλ στην 
πλατφόρμα πληρωμών JCCsmart. 
Διατηρώντας μια πολύ σημαντική 
καταναλωτική βάση με εκατοντά-
δες χιλιάδες εγγεγραμμένους ενερ-
γούς χρήστες, το JCCsmart έχει 
καθιερωθεί ως η βασικότερη πύλη 
αποδοχής πληρωμών με περισ-
σότερες από 700 συμβεβλημένες 
επιχειρήσεις.
Η διαδικασία πληρωμής στο JCCsmart 
είναι πολύ απλή: Ο πελάτης κατευ-
θύνεται στη σελίδα της επιχείρησης 
στο JCCsmart, από όπου μπορεί να 
πληρώσει για προϊόντα και υπηρεσίες,  
συμπληρώνοντας είτε κάποια βασικά 
στοιχεία ή απλά καταχωρώντας κά-
ποιον αριθμό αναφοράς για αυτόματη 
εμφάνιση του οφειλόμενου λογαρια-
σμού. 
Ο καταναλωτής/χρήστης του 
JCCsmart έχει τη δυνατότητα να κα-
ταχωρίσει τα στοιχεία των καρτών του 
στον λογαριασμό του, καθώς επίσης να 
αποθηκεύσει ως αγαπημένες τις επι-
χειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσεται 
τακτικά για πιο εύκολη και πιο γρήγο-
ρη εμπειρία πληρωμής.
Μέσω του JCCsmart σημαντικός αριθ-
μός επιχειρήσεων, από εκπαιδευτικά 
ιδρύματα μέχρι καταστήματα λιανικού 
εμπορίου, μπόρεσαν κατά την περίοδο 
του COVID-19 να δραστηριοποιηθούν 
για αποδοχή διαδικτυακών πληρωμών.

request-to-Pay 
μεσώ ΆΠοστολησ 
Payment-link! 
Το JCCsmart pay-by-link είναι μία 
πρόσθετη δυνατότητα του JCCsmart, 
η οποία υποστηρίζει την πληρωμή 
παραγγελιών μέσω τηλεφώνου ή email 
και είναι η ιδανική και εύκολη λύση για 
άμεσα αποτελέσματα. Η λύση δίνει τη 
δυνατότητα στον καταναλωτή να πλη-
ρώσει με την κάρτα του, αφού η επιχεί-
ρηση λάβει την παραγγελία τηλεφωνικά 
ή ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να 
διαθέτει τερματικά αποδοχής καρτών ή 
ακόμα και ιστοσελίδα.
Με το JCCsmart pay-by-link η επιχεί-
ρηση προωθεί στον πελάτη ένα link 
μέσω email ή SMS ή ακόμα και μέσα 
από social media. Το link αυτό περιέχει 
το αίτημα πληρωμής και επιτρέπει την 
ολοκλήρωση της πληρωμής άμεσα και 
με ασφάλεια. Για να διασφαλίσει τις 
διαδικτυακές συναλλαγές με κάρτα, 
το JCCsmart pay-by-link υποστηρίζει 

πλήρως το πρωτόκολλο ασφαλείας 3D 
Secure. Η υπηρεσία είναι ιδανική όχι 
μόνο για πώληση προϊόντων αλλά και 
για πληρωμή παροχής υπηρεσιών. 

CliCk – CliCk – Pay: 
Άμεσεσ Πληρώμεσ με 
JCCsmart CheCkout!
Το JCCsmart Checkout καθιστά 
εύκολο για τους χιλιάδες ενεργούς 
χρήστες του JCCsmart να πληρώνουν 
για προϊόντα και υπηρεσίες, χρησιμο-
ποιώντας τις κάρτες που έχουν ήδη 
καταχωρημένες στο λογαριασμό τους.                                                          
Αυτή η πρόσθετη δυνατότητα επιτρέπει 
τη λήψη ασφαλών πληρωμών από τους 
χρήστες του πιο δημοφιλούς κόμβου 
πληρωμών στην Κύπρο, μέσα από ένα 
περιβάλλον που γνωρίζουν και εμπι-
στεύονται.
Η πληρωμή επιτυγχάνεται με δυο μόνο 
κλικ. Συγκεκριμένα, ο πελάτης επι-
σκέπτεται μια ιστοσελίδα ή εφαρμογή, 
προσθέτει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
στο καλάθι και επιλέγει “JCCsmart 
Checkout” για να πληρώσει. Στη συνέ-
χεια μεταφέρεται στο JCCsmart, όπου 

μπορεί να πληρώσει χρησιμοποιώντας 
μία από τις εγγεγραμμένες κάρτες 
του ή να πληρώσει ως “Eπισκέπτης”. 
Μετά την επιτυχή πληρωμή, ο πελάτης 
μεταφέρεται ξανά πίσω στην ιστοσε-
λίδα ή εφαρμογή. Η ενσωμάτωση του 
JCCsmart Checkout σε e-shop ή σε 
εφαρμογή γίνεται εύκολα και γρήγορα 
με την υποστήριξη του έμπειρου προ-
σωπικού της JCC.

νεΆ εΠοχη Πληρώμών 
με τo settle aPi κΆι 
το settle quiCk
To Settle API είναι ένας ολοκληρω-
μένος και ευέλικτος μηχανισμός που 
επεκτείνει τις δυνατότητες μιας επιχεί-
ρησης, ώστε να αξιοποιήσει την ενσωμά-
τωση του Settle ως λύση πληρωμής στο 
e-shop της. Συγκεκριμένα, το Settle API 
επιτρέπει το checkout μέσω του Settle, 
καθώς ο καταναλωτής μεταφέρεται κατά 
την ώρα της πληρωμής στην εφαρμογή 
του Settle, έτσι ώστε να πληρώσει με 
ασφάλεια χρησιμοποιώντας τις εγγε-
γραμμένες κάρτες του ή το υπόλοιπο του 
ηλεκτρονικού του πορτοφολιού. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι τα διαθέσιμα plugins 
των Woocomerce και Magento προ-

σφέρουν επιπλέον λειτουργικότητα στα 
e-shops που επιθυμούν να υλοποιήσουν 
αυτόν τον προηγμένο τρόπο πληρωμής. 
Το Settle API δημιουργεί απεριόριστες 
δυνατότητες σε οποιαδήποτε επιχείρη-
ση να ενσωματώσει τα mobile payments 
στο καταναλωτικό ταξίδι. 
Το Settle Quick είναι μία νέα δυνατότη-
τα που προσφέρεται στις συμβεβλημένες 
επιχειρήσεις του Settle, επιτρέποντάς 
τους να εκδώσουν και να προσφέρουν 
ειδικές προσφορές στους πελάτες τους 
μέσω της προπώλησης προϊόντων ή 
υπηρεσιών στη μορφή QR codes, τα 
οποία μπορούν να αποσταλούν μέσω 
email ή να αναρτηθούν στα social media 
για άμεσα αποτελέσματα. Ο καταναλω-
τής, σαρώνοντας ή κάνοντας κλικ στο 
QR code, μεταφέρεται στην εφαρμογή 
του Settle για ολοκλήρωση της προαγο-
ράς της συγκεκριμένης προσφοράς.
Η εγγραφή επιχειρήσεων στο Settle 
γίνεται πλήρως διαδικτυακά μέσω της 
ιστοσελίδας https://settle.eu/cy ή με τη 
βοήθεια του προσωπικού της JCC.

ολοκληρώμενο 
ΠΆκετο λυσεών 
γιΆ διΆδικτυΆκεσ 
Πληρώμεσ ΆΠο JCC
Πέραν των πιο πάνω λύσεων, η JCC 
Payment Systems προσφέρει ένα πλήρες 
φάσμα λύσεων αποδοχής διαδικτυ-
ακών πληρωμών, μέσω της υπηρεσί-
ας  JCCgateway - your gateway for online 
payments, με δυνατότητες ενεργοποίη-
σης όλων των διαδεδομένων λύσεων και 
μεθόδων πληρωμών μέσα από οποιαδή-
ποτε εφαρμογή ή διαδικτυακό χώρο.
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διΆτηρώντΆσ μιΆ κΆτΆνΆλώτικη βΆση με 
εκΆτοντΆδεσ χιλιΆδεσ εγγεγρΆμμενουσ 
ενεργουσ χρηστεσ, το JCCsmart κΆθιερώθηκε 
ώσ η βΆσικοτερη Πυλη ΆΠοδοχησ Πληρώμών με 
Περισσοτερεσ ΆΠο 700 συμβεβλημενεσ εΠιχειρησεισ

h JCC Payment systems υΠοστηριζει ενεργΆ τισ 
εΠιχειρησεισ, ΆλλΆ κΆι την οικονομιΆ τησ χώρΆσ 
γενικοτερΆ, ΠροσφεροντΆσ υΠηρεσιεσ Που δεν 
εΠικεντρώνοντΆι μονο στισ ηλεκτρονικεσ Πληρώμεσ, 
ΆλλΆ σε ολο το φΆσμΆ τησ ψηφιΆκησ μετΆρρυθμισησ

E-commErcE: 
Στη ΝΕα Εποχη 
του ΔιαΔικτυακου 
Εμποριου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Σταδίου 1, 2571 Βιομηχανική Περιοχή  Νήσου, Τ.Θ. 21043, 15000 Λευκωσία Κύπρος
 Ιστοσελίδα: www.jcc.com.cy | Τηλέφωνο: 22868000


