
Παράδειγµα Υλοποίησης
Oλοκληρωµένες Λύσεις Ηλεκτρονικών Πληρωµών
& Εισπράξεων

Ο Πελάτης
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.), 
είναι η µεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην 
αγορά του νερού.  Το πελατολόγιο της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. στον τοµέα της ύδ- 
ρευσης, περιλαµβάνει περίπου 4.000.000 πελάτες (1.831.520 συν- 
δέσεις), ενώ το µήκος των αγωγών ανέρχεται σε 8.078 χλµ. Η εται- 
ρεία παρέχει στους πελάτες της, δυνατότητες ηλεκτρονικής πρόσβα- 
σης στους λογαριασµούς τους και παρέχει πολλαπλά κανάλια εξυπη- 
ρέτησης. Τον Ιανουάριο του 2000 η ΕΥ∆ΑΠ εισήχθη  στην κύρια αγο- 
ρά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Η Επιχειρηµατική Ανάγκη
Επιθυµώντας να προσφέρει υψηλές και καινοτόµες υπηρεσίες, η 
ΕΥ∆ΑΠ αναζήτησε µία ολοκληρωµένη λύση ηλεκτρονικής εξόφλησης 
λογαριασµών για τους εκατοµµύρια πελάτες της, παρέχοντάς τους 
τη δυνατότητα 24ωρης εξόφλησης µέσω τραπεζικού λογαριασµού 
καθώς και πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

Η Λύση
Σε συνεργασία µε την ΕΥ∆ΑΠ, η Τράπεζα Πειραιώς ανέπτυξε στην 
ηλεκτρονική πύλη πληρωµών easypay, µια εξειδικευµένη “εισπρα- 
κτική υπηρεσία” η οποία καθοδηγεί το χρήστη να συµπληρώσει τα 
απαραίτητα στοιχεία για την πληρωµή του, όπως τα απαιτεί η ΕΥ∆ΑΠ 
για να δεχθεί την πληρωµή. Επιπρόσθετα, µέσα από το δικτυακό 
τόπο της ΕΥ∆ΑΠ (www.eydap.gr), ο πελάτης της επιχείρησης µπορεί 
να δει άµεσα τον τρέχοντα λογαριασµό και να ανακατευθυνθεί στην 
υπηρεσία easypay επιλέγοντας απλώς τον κατάλληλο σύνδεσµο. 
Μέσω της συγκεκριµένης λειτουργίας, όλα τα στοιχεία του λογαριασµού 
του πελάτη, συµπληρώνονται αυτόµατα στη φόρµα καταχώρησης της 
πληρωµής στο www.easypay.gr διευκολύνοντας το χρήστη στην 
ορθή συµπλήρωση και εκτέλεση της συναλλαγής. 
Η είσπραξη των οφειλών πιστώνεται απευθείας στο λογαριασµό 
που διατηρεί η ΕΥ∆ΑΠ στην Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα, η εται- 
ρεία λαµβάνει καθηµερινά συγκεντρωτικό ηλεκτρονικό αρχείο έχον- 
τας στη διάθεσή της αναλυτική αναφορά για κάθε πληρωµή. 
Αντίστοιχα ενηµερώνεται και ο τελικός πελάτης για την ολοκλή- 
ρωση της συναλλαγής του. 

Τα Πλεονεκτήµατα
• ∆υνατότητα εξ’ αποστάσεως πληρωµής των λογαριασµών για όλους  
 τους πελάτες της ΕΥ∆ΑΠ, 24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο,  
 µέσω τραπεζικού λογαριασµού Τράπεζας Πειραιώς ή οποιασδήποτε  
 πιστωτικής κάρτας Visa /MasterCard καθώς και χρεωστικής κάρτας  
 Visa Electron.
• Παροχή από την ΕΥ∆ΑΠ µιας ασφαλούς και εξελιγµένης υποδοµής  
 ηλεκτρονικών εισπράξεων, χωρίς περίπλοκη τεχνική ανάµειξη  
 ή αλλαγή των υποδοµών πληροφορικής της εταιρείας.
• Ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο για όλες τις συναλλαγές που  
 αφορούν την ΕΥ∆ΑΠ, µέσω του online εργαλείου διαχείρισης 
 easypay. 

18 28 38 (µε χρέωση αστικής κλήσης), 210 32 88 000 (από το κινητό ή το εξωτερικό)
e-mail: paycenter@winbank.gr
www.piraeusbank.gr I www.easypay.gr

Μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας www.easypay.gr 
κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να εξοφλεί τις υποχρεώσεις 
του προς την ΕΥ∆ΑΠ χρησιµοποιώντας την πιστωτική, 
χρεωστική ή προπληρωµένη κάρτα του. Αντίστοιχη 
υπηρεσία προσφέρεται για όλους και µέσω της Υπηρεσίας 
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας Πειραιώς 
στο τηλέφωνο 18 28 38 ή 210 32 88 000. Την ίδια στιγµή, 
όσοι είναι πελάτες των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπε- 
ζικής της Τράπεζας Πειραιώς, έχουν τη δυνατότητα 
άµεσης πληρωµής µε χρέωση του τραπεζικού λογαρια-
σµού τους. 

Η Τράπεζα Πειραιώς, δραστηριοποιείται στο χώρο της ηλεκ-
τρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης και των ηλεκτρονικών πλη- 
ρωµών από τον Ιανουάριο του 2000, προσφέροντας ένα 
πλήθος από καινοτόµες υπηρεσίες τόσο στους ιδιώτες πελάτες 
της όσο και σε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις και οργανισµούς 
του ∆ηµοσίου και ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα, κατέχοντας 
ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά. H υπηρεσία easypay της 
Τράπεζας Πειραιώς, µοναδική στο είδος της στην Ελλάδα, 
κέρδισε το 2005 την πρώτη Πανευρωπαϊκή θέση στην κατη- 
γορία «Best Payments Achievement», στα βραβεία «The 
European Banking Technology Awards» που διοργανώνει 
το διεθνούς κύρους περιοδικό Banking Technology. 
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