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Η ανάγκη
Η πιστοποίηση ενός νέου πελάτη (KYC), το άνοιγμα 

τραπεζικού λογαριασμού, η έκδοση πιστωτικής κάρτας, η 
ενεργοποίηση ενός δανείου συσχετίζονται μέχρι σήμερα με 
χρονοβόρες διαδικασίες (χρονικό διάστημα 10-30 ημέρες 
ανάλογα με την υπηρεσία), καθώς απαιτούνται έγγραφα 
που πρέπει να αποστέλλονται, σαρώνονται, υπογράφονται, 
εκτυπώνονται και επιστρέφονται (Slow time-to-service), 
τόσο για την επιβεβαίωση των στοιχείων του εκάστοτε 
πελάτη αλλά και για τη συμπλήρωση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών. Απαιτούν επίσης υψηλό κόστος, κυρίως 
λόγω της εμπλοκής ανθρώπινου δυναμικού για χειρωνακτικές 
διαδικασίες ελέγχου και ταυτοποίησης (High Costs).

Η Λύση
Όλη η διαδικασία πιστοποίησης και ενεργοποίησης νέου 

πελάτη μετασχηματίζεται ψηφιακά μέσω του SynChordia On 
Boarding™, μια ολοκληρωμένη λύση Digital On Boarding 
που έχει αναπτύξει η Intelli και προωθεί τα τελευταία χρόνια 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η λύση επιτρέπει σε οποιαδήποτε 
εταιρία ή οργανισμό να κτίσει άμεσα μια ψηφιακή ροή 
εισαγωγής νέου πελάτη ή ενεργοποίηση νέου προϊόντος, 
δίνοντας τη δυνατότητα τόσο σε υφιστάμενους όσο και σε 
νέους πελάτες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής σε 
ελάχιστα λεπτά από τον υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο, 
μέσα από τρία βασικά βήματα: 
Customer Engagement 
w  Δημιουργία προτύπων και ψηφιακών συμβάσεων σε 
δευτερόλεπτα

w  Προσδιορισμό των απαραίτητων πεδίων και 
συμπληρωματικών εγγράφων που απαιτούνται

w  Περιγραφή των ροών εργασίας και των  πιθανών 
πολλαπλών υπογραφόντων.

Customer Identification & Verification
w  Οι πελάτες ανεβάζουν ψηφιακά τα απαραίτητα έγγραφα 
και την φωτογραφία τους

w  Το σύστημα αναγνωρίζει τα έγγραφα και το περιεχόμενο 
επιβεβαιώνοντας τη γνησιότητα τους

w  Γίνεται ταυτοποίηση του πελάτη από την φωτογραφία ή 
από video κλήση με χρήση βιομετρικών δεδομένων
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Digital Signature
w  Δημιουργία σύμβασης συμπληρωμένη με τα 
  στοιχεία του πελάτη
w  Ψηφιακή υπογραφή και έκδοση του αντίστοιχου 
ψηφιακού πιστοποιητικού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία (eIDAS)

w  Αποστολή των ψηφιακά υπογεγραμμένων αντιγράφων 
στους εμπλεκόμενους

w  Ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής με πλήρη 
διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 
(GDPR Compliant, & ISO27001 Certified)

Τα πλεονεκτήματα
Η λύση αποτελεί μια βέλτιστη εφαρμογή ψηφιακού 

μετασχηματισμού με μεταφορά της υπάρχουσας εμπειρίας 
του τελικού πελάτη (customer journey) σε μια πλήρως 
αυτοματοποιημένη και ψηφιακή προσέγγιση. Βασικά 
πλεονεκτήματα της λύσης:
w  Enhanced Customer Journey. Γρήγορος και εύκολος 
τρόπος αλληλεπίδρασης με πελάτες και συνεργάτες 
οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, μέσω της δικής τους 
συσκευής προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία χρήσης.   

w  New business acceleration. Άμεση βελτίωση του χρόνου 
ενεργοποίησης νέων πελατών και υπηρεσιών (Order to 
Bill). Βελτιστοποίηση του Customer Service (inbound 
& outbound sales calls). Δυνατότητα για νέα κανάλια 
πωλήσεων με αξιοποίηση της υπηρεσίας από νέους 
συνεργάτες (3rd parties).

w  Cost Savings. Αυτοματοποίηση διαδικασιών και 
σημαντική μείωση του σχετικού κόστους
Η συγκεκριμένη λύση έχει ήδη σημαντική απήχηση τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό όπου δραστηριοποιείται 
η εταιρία και έχει λάβει μια σειρά από βραβεύσεις όσον 
αφορά  στη καινοτομία και την αξία που προσφέρει 
σε τελικούς πελάτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 
αξιολόγηση της εταιρίας στους 25 καλύτερους FINTECH 
Solution Providers στην Ευρώπη από το έγκυρο και 
κορυφαίο περιοδικό σε Αμερική και Ευρώπη, CIO 
Applications (www.cioapplicationseurope.com).

Μια πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη λύση ψηφιακού 
μετασχηματισμού  της εταιρίας -αναγνωρισμένη διεθνώς-  
που έρχεται να στηρίξει νέες καινοτόμες υπηρεσίες  
στον Ελληνικό Τραπεζικό τομέα! 

Customer Digital 
On-Boarding από την Intelli


