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Περίληψη

 Στη  συγκεκριμένη  εργασία  θα  ασχοληθούμε  με  την  έρευνα  πάνω  στα εναλλακτικά  δίκτυα  εξυπηρέτησης  τραπεζικών  συναλλαγών.  Θα  αναλύσουμε όλες  τις  υπάρχουσες  μορφές  δικτύων  καθώς  και  τις  δυνατότητες  που προσφέρουν στην εξυπηρέτηση. Θα αναλύσουμε την αμφίδρομη μετάδοση της γνώσης μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πελατών και θα εξετάσουμε τις δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρονται στα πλαίσια του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.  Τέλος,  θα  εξετάσουμε  τη  διαχείριση  της  γνώσης,  όπως επιτυγχάνεται μέσω των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης. 
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1. Η νέα ηλεκτρονική εποχή

1.1. ΕισαγωγήΗ  ανάπτυξη  της  πληροφορικής  αποτελεί  για  τους  περισσότερους  το σημαντικότερο γεγονός – κατάκτηση της ανθρωπότητας για τον αιώνα που μας πέρασε. Πλέον η ανθρωπότητα πέρασε από την περίοδο της βιομηχανίας και της βιομηχανικής επανάστασης, στην περίοδο της πληροφορικής [Τόφλερ, 1997].Ο τραπεζικός τομέας,  σε  αντίθεση με  τον τομέα της πληροφορικής,  αποτελεί βασικό τομέα της βιομηχανικής περιοχής και μετρά αρκετούς αιώνες παρουσίας στην κοινωνία μας.  Τα πρώτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απείχαν πολύ σε μορφή  και  λειτουργία  από  τα  σημερινά.  Σε  αντίθεση  με  αυτά,  σήμερα,  τα χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  εξυπηρετούν  ένα  πλήθος  διαφορετικών υποθέσεων  χρηματικής  φύσης  και  αποτελούν  βασικό  παράγοντα  για  την ανάπτυξη της οικονομίας κάθε κοινωνίας στην οποία ανήκουν.Ο συνδυασμός αυτών των δύο αντικειμένων δημιούργησε ένα εκρηκτικό μείγμα που  έδωσε  τεράστια  ώθηση  στον  χρηματοπιστωτικό  τομέα.  Η  ταχύτατη ανάπτυξη της πληροφορικής επηρέασε βαθιά το τραπεζικό σύστημα στο όλον του,  και  το συμπαρέσυρε σε μια πρωτοφανή ανάπτυξη.  Νέες υπηρεσίες,  νέες μέθοδοι  εξυπηρέτησης,  νέα  προϊόντα και  νέα  δίκτυα συναλλαγών  είναι  μόνο μερικά αποτελέσματα από αυτό το συνδυασμό [Adams, 2003].Η  γνώση  –  κύριο  γνώρισμα  της  ανάπτυξης  της  πληροφορικής  –  αποκτά υπόσταση προϊόντος και παίζει ουσιώδη ρόλο στην διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών.  Η  διαφοροποίηση  από  το  παρελθόν  είναι  ότι  τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία παλιότερα βασίζονταν αποκλειστικά στη διακίνηση και εκμετάλλευση του χρήματος, απέκτησαν πλέον ακόμα ένα προϊόν προς  εκμετάλλευση  –  την  γνώση.  Για  τη  σωστή  διαχείριση,  επεξεργασία  και διάθεση αυτής της γνώσης, είναι αναγκαίο να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για  την  αξιοποίηση,  αποθήκευση  και  διακίνησή  της.  Η  ανάπτυξη  της πληροφορικής προσέδωσε τα αναγκαία εργαλεία ώστε αυτό να καταστεί εφικτό [Nielsen, 1999].
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Έτσι  λοιπόν,  η  γνώση  μεταδίδεται,  επεξεργάζεται  και  χρησιμοποιείται  με διαφορετικό  και  πιο  αποδοτικό  τρόπο.  Παρακάτω  θα  ασχοληθούμε  με  τις μεθόδους μετάδοσης, τη διαδικασία της επεξεργασίας της αλλά και τον τρόπο που χρησιμοποιείται σήμερα.
1.2. Ψηφιακά κανάλια και ψηφιακές υπηρεσίεςΗ  ψηφιακή  εποχή  είναι  πλέον  γεγονός  και  η  ψηφιακή  οικονομία  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ειδικότερα η τελευταία τείνει να καταλάβει σημαντικότατο κομμάτι στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας. Έτσι,  τα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  δεν  θα  μπορούσαν   να  παραμείνουν αμέτοχα μέσα σε αυτές τις εξελίξεις [Κελτσοπούλου, 1997].Μέσα  από  τα  νέα  ψηφιακά  κανάλια  που  έχουν  δημιουργηθεί,  τα χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα,  εκμεταλλευόμενα  τις  τελευταίες  εξελίξεις, χρησιμοποίησαν προϋπάρχοντα δίκτυα ή δημιούργησαν δικά τους νέα για την διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγών και την προώθηση των προϊόντων τους. Επιπλέον, δημιούργησαν νέα προϊόντα τα οποία βασίζονταν πάνω σε αυτά τα δίκτυα, ολοκληρώνοντας την προσαρμογή τους στη νέα ψηφιακή οικονομία.Τα  τελευταία  χρόνια,  οι  συναλλαγές  και  η  αγοραπωλησία  τραπεζικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο πραγματοποιείται μέσα σε ελάχιστο χρόνο και με  χαμηλό  κόστος,  κάτι  που  στο  παρελθόν  φάνταζε  αβέβαιο  και  ασύμφορο οικονομικά, τόσο για την πλευρά των τραπεζών, όσο και για την πλευρά των πελατών.
1.3. Συμμετέχοντες και ρόλοιΗ επικοινωνία  μεταξύ  των  συμμετεχόντων  μέσα  στα  νέα  ψηφιακά  κανάλια παρουσιάζει  σημαντικές  διαφοροποιήσεις  από  τα  παραδοσιακά  κανάλια. Παράγοντας, ο οποίος οδήγησε στην ταχύτατη εξάπλωσή τους αλλά και στην εκτίμηση  της  αξίας  χρήσης  αυτών.  Συνοπτικά,  μπορούμε  να  διακρίνουμε  τις ακόλουθες διαφορές [Κατσουλάκος, 2001] :
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• Δεν  υπάρχει  πλέον  η  πελατειακή  σχέση  πάνω  στην  επικοινωνία.  Οι συμμετέχοντες  είναι  πλέον  συνεργάτες  και  από  κοινού αρωγοί  σε  μια διαδικασία αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών.
• Οι  συναλλαγές  ολοκληρώνονται  με  ασφάλεια.  Με  τη  χρήση  των τελευταίων  τεχνολογιών  ασφάλειας  (κρυπτογράφηση,  ψηφιακές υπογραφές κ.α.) διασφαλίζεται η αυθεντικότητα των συναλλαγών αλλά και η εμπιστευτικότητα στην επικοινωνία των δύο πλευρών.
• Η πληροφορία ως προϊόν μεταφέρεται αμφίπλευρα και στις δύο πλευρές (π.χ. το πελατολόγιο κάθε πλευράς αποτελεί δυνητικό πελατολόγιο για την άλλη και το αντίστροφο).
• Οι  τραπεζικές  συναλλαγές  διεκπεραιώνονται  πλέον  αυθημερόν  σε παγκόσμιο  επίπεδο,  κάτι  που  δεν  συνέβαινε  στο  παρελθόν,  καθώς υπάρχει  άμεση  και  ταχύτατη  επικοινωνία  των  συμμετεχόντων  (ως παράδειγμα  μπορούμε  να  αναφέρουμε  τη  διαδικασία  αποστολής εμβασμάτων  στο  εξωτερικό,  διαδικασία  που  απλοποιήθηκε  με  την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος SWIFT).
• Η  επικοινωνία  ολοκληρώνεται  σε  ψηφιακό  επίπεδο  ανέξοδα  καθώς  η διατήρηση των ψηφιακών καναλιών έχει μικρό κόστος (κυρίως για την πλευρά της τράπεζας). Έτσι οι υπηρεσίες παρέχονται στις περισσότερες περιπτώσεις δωρεάν.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι  όντως,  ο  ρόλος των συμμετεχόντων έχει  εξαιρετικά διαφοροποιηθεί από το παρελθόν και ως εκ τούτου, νέες δυνατότητες και νέες ψηφιακές τραπεζικές  υπηρεσίες έχουν εμφανιστεί.  Το κόστος μειώθηκε  τόσο από την πλευρά του πελάτη, όσο και από την πλευρά του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Επιπρόσθετα, η εξυπηρέτηση κατέστη ταχύτερη και η επικοινωνία των δύο πλευρών ευκολότερη.
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1.4. Εύρος δικτύουΤο  εύρος  του  παρόντος  δικτύου  είναι  τεράστιο  με  μια  πρώτη  ματιά  και εξαιρετικά εντυπωσιακό μετά από μια εις  βάθους ανάλυση.  Δεν  περιορίζεται μόνο  στο  διαδίκτυο  όπως  θα  περίμενε  κανείς,  αλλά  παρουσιάζει  μια περισσότερο εκτεταμένη μορφή [Banks, 2001].Το δίκτυο δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση από το διαδίκτυο, και μπορεί να περιλαμβάνει  πέρα  από  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  αυτόματες  ταμειακές μηχανές, εσωτερικά διατραπεζικά συστήματα τόσο σε επίπεδο εσωτερικού, όσο και σε επίπεδο εξωτερικού κ.ο.κ.       Έτσι λοιπόν, το συνολικό δίκτυο περιλαμβάνει :
• Το σύστημα SWIFT δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Το  συγκεκριμένο  διατραπεζικό  δίκτυο  μεταφοράς  κεφαλαίων  στο εσωτερικό και στο εξωτερικό έχει ήδη συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια στο προσκήνιο και μέρα με τη μέρα γιγαντώνεται με την προσθήκη νέων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η μεταφορά κεφαλαίων για λογαριασμό πελατών  ή  και  τραπεζών  σε  άλλες  τράπεζες  στο  εσωτερικό  ή  στο εξωτερικό πραγματοποιείται πλέον πολύ εύκολα, με ελάχιστο κόστος και σε πολύ μικρό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα να εντοπίζονται εύκολα παράνομες  μεταφορές  χρημάτων  ή  και  προσπάθειες  ξεπλύματος χρήματος.
• Αντίστοιχα με το σύστημα  SWIFT,  για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της  Ελλάδος  υπάρχει  το  διατραπεζικό  σύστημα  ΔΙΑΣ  που  εκτελεί ανάλογες συναλλαγές. Η διαφορά έγκειται ότι στο σύστημα ΔΙΑΣ (που ουσιαστικά αποτελεί υποσύνολο του συστήματος SWIFT), οι συναλλαγές περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στο εσωτερικό της χώρας.
• Το  σύστημα  ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ είναι  ιδιαίτερα  γνωστό  τα  τελευταία  χρόνια. Ουσιαστικά αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης μεταξύ των ελληνικών τραπεζών  πάνω  στην  συναλλακτική  συμπεριφορά  των  πελατών, 
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καταγράφοντας  τόσο  δυσμενή  στοιχεία,  όσο  και  επισημαίνοντας επιθυμητούς πελάτες με άριστη συναλλακτική συμπεριφορά.
• Το δίκτυο των αυτόματων μηχανών συναλλαγών (ΑΤΜs) των τραπεζών (24/7  εξυπηρέτηση)  και  των  λοιπών  αυτόματων  ταμειολογιστικών μηχανών.  Αποτελεί  το  πλέον  διαδεδομένο  κανάλι  εξυπηρέτησης πελατείας και δεν απαιτεί την ύπαρξη του διαδικτύου για την χρήση του. Απαιτεί  τη  χρήση  κάποιου  στοιχείου  αυθεντικοποίησης  και ταυτοπροσωπείας (συνήθως κάρτα συναλλαγών και μυστικό αριθμό) και έχει  τη  δυνατότητα  να  διεκπεραιώνει  ένα  πλήθος  τραπεζικών συναλλαγών.
• Μηχανήματα  ηλεκτρονικής  μεταφοράς  κεφαλαίων  στα  σημεία πωλήσεων (E.F.T ή  Electronic Fund Transfer/P.O.S.  ή  Points Of Sales). Αποτελούν  συσκευές  ηλεκτρονικών  πληρωμών  που  αποτελούν ιδιοκτησία της κάθε τράπεζας και ουσιαστικά χρεώνουν το λογαριασμό του πελάτη και πιστώνουν το λογαριασμό των καταστημάτων όπου είναι τοποθετημένα (στο σημείο πώλησης). Η χρήση των πιστωτικών καρτών τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην κατακόρυφη αύξηση του δικτύου συσκευών E.F.T./P.O.S.
• Το δίκτυο των αυτόματων μηχανών εξυπηρέτησης (Info kiosks) που έχει τοποθετήσει το δίκτυο των καταστημάτων για περισσότερο πολύπλοκες τραπεζικές  εργασίες  (S.S.T./Self  service  terminals  που  παρέχουν  24/7 εξυπηρέτηση).  Μπορούν  να  υποστηρίξουν  και  εγχρήματες  συναλλαγές ενώ το εύρος των εργασιών που υποστηρίζουν είναι μεγαλύτερο από ότι το δίκτυο των ΑΤΜ.
• Συστήματα  αυτόματων  μαζικών  εισπράξεων  και  πληρωμών, εξυπηρέτησης  τρίτων  /  νομικών  προσώπων,  αλλά  και  περιοδικών ηλεκτρονικών καταβολών μέσα από το εσωτερικό δίκτυο (intranet) του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο οποίο έχει πρόσβαση ο πελάτης μέσω διαδικτύου.  Η  τράπεζα  αναλαμβάνει  την  διεκπεραίωση  πολλών 
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μηχανογραφικών  τραπεζικών  συναλλαγών,  όπως  για  παράδειγμα  η μισθοδοσία προσωπικού κ.α.
• Συστήματα  ηλεκτρονικής  μεταφοράς  αρχείων  μεταξύ  των χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων  και  των  επιχειρήσεων.  Τα  τελευταία χρόνια  όλο  και  περισσότερες  τράπεζες  παρέχουν  τη  συγκεκριμένη υπηρεσία (χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υπηρεσία ΕΘΝΟFiles της Εθνικής Τράπεζας) και στοχεύουν σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έχουν μεγάλο όγκο συναλλαγών (π.χ. μαζικές πληρωμές, καταθέσεις από  τρίτους,  κινήσεις  λογαριασμών  όψεως,  κινήσεις  με  πιστωτικές κάρτες κ.ο.κ.).
• Mobile  banking για  την  διεκπεραίωση συναλλαγών μέσω μηνυμάτων SMS από κινητό τηλέφωνο.  Αποτελεί  μία από τις  νεότερες  κατηγορίες καναλιών  και  γι’  αυτό  το  λόγο  το  εύρος  του  δεν  είναι  μεγάλο. Παρουσιάζει όμως μια ιδιαίτερη δυναμική η οποία σε συνάρτηση με την ευρεία διάδοση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων, μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον στο να καταστεί  το  mobile  banking  ένα πρωτεύον κανάλι διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών.
• Phone banking για την διεκπεραίωση συναλλαγών μέσω τηλεφώνου με τη  χρήση  εξειδικευμένων  help  desk  των  τραπεζικών  ιδρυμάτων.  Ο πελάτης έχει την ευκαιρία να εξυπηρετείται από οπουδήποτε βρίσκεται στον  κόσμο  με  ένα  απλό  τηλεφώνημα.  Το  συγκεκριμένο  κανάλι λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια και η χρήση του παρουσιάζει ανοδική τάση καθώς όλο και περισσότεροι πελάτες το χρησιμοποιούν. 
• E-banking για  την  διεκπεραίωση  τραπεζικών  συναλλαγών  μέσω διαδικτύου και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, 24 ώρες το 24ωρο και  7  ημέρες  την  εβδομάδα.  Ένα  πλήθος  συναλλαγών  υποστηρίζεται μέσω e-banking και είναι ίσως το δίκτυο που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυναμική επέκτασης αυτή τη στιγμή. Επίσης, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, καθώς αποτελεί το πιο δημοφιλές δίκτυο – παρόλο που δεν είναι 
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το μεγαλύτερο δίκτυο – συχνά συγχέεται λανθασμένα με το σύνολο των ψηφιακών δικτύων που εξετάζουμε.
Παρατηρούμε ότι  το εύρος του δικτύου είναι εξαιρετικά μεγάλο και συνεχώς αυξάνεται  με  την  προσθήκη  νέων  τεχνολογικών  ψηφιακών  καναλιών. Παρατηρούμε επίσης ότι το  e-banking αποτελεί ένα μικρό κομμάτι αυτού του ψηφιακού δικτύου όπως αναφέραμε άλλωστε.

1.5. Οφέλη από τις νέες ψηφιακές υπηρεσίεςΣίγουρα  τα  οφέλη  από  τη  χρήση  των  νέων  ψηφιακών  υπηρεσιών  και  κατ’ επέκταση  των  ψηφιακών  καναλιών  διεκπεραίωσης  τραπεζικών  συναλλαγών, είναι  πολλά  και  ουσιαστικής  σημασίας.  Τα  συγκεκριμένα κανάλια  αποτελούν εναλλακτικά  δίκτυα  διανομής  τραπεζικών  υπηρεσιών  και  είναι  ικανά  να παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προϊόντα με ηλεκτρονικά μέσα και με τη βοήθεια των νέων ψηφιακών τεχνολογιών.Τα οφέλη είναι εμφανή, τόσο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και τους πελάτες  αυτών,  και  αναμφισβήτητα μπορούμε να  τα  κρίνουμε  ως απολύτως επιθυμητά [Νιάρχος, 1995].Καταρχήν,  τα οφέλη που αποκομίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι τράπεζες από τη χρήση αυτών των νέων ψηφιακών καναλιών διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών, είναι σημαντικά.
 Χρήση τους ως εναλλακτικό κανάλι επικοινωνίας με τον πελάτη
 Αύξηση Μ.Α.
 Βελτίωση  επιπέδου  εξυπηρέτησης  πελατείας  καθώς  πλέον,  όλοι  οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, και όχι αποκλειστικά και μόνο στα στενά περιθώρια του ωραρίου εργασίας των τραπεζών,
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 Μείωση  του  λειτουργικού  κόστους.  Σύμφωνα  με  εκτιμήσεις  της Διεύθυνσης  Μάρκετινγκ  της  Εθνικής  Τράπεζας  της  Ελλάδος,  το λειτουργικό κόστος μειώνεται περίπου κατά 80% όταν χρησιμοποιούνται τα  νέα  ψηφιακά κανάλια  διεκπεραίωσης  συναλλαγών,  σε  σχέση  με  τη παραδοσιακή λειτουργία ενός τραπεζικού καταστήματος,
 Δυνατότητα  απόκτησης  πρόσθετων  εργαλείων  Μάρκετινγκ  και καλύτερης  γνώσης  των  αναγκών  και  συνηθειών  της  πελατείας,  καθώς προσφέρεται  η  δυνατότητα  παρακολούθησης  και  μελέτης  της συναλλακτικής  συμπεριφοράς  των  πελατών.  Αυτό  μπορεί  να  οδηγήσει στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα ικανοποιούν τις ανάγκες  των  πελατών  και  θα  μεγιστοποιούν  αντίστοιχα  τα  κέρδη των τραπεζών,
 Αναβάθμιση  της  εικόνας  των  τραπεζών  μέσω  της  υιοθέτησης  νέων τεχνολογιών  και  εκσυγχρονισμός  της  παραδοσιακής  εικόνας  των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Τα οφέλη βέβαια που αποκομίζουν οι πελάτες από τη χρήση αυτών των νέων ψηφιακών υπηρεσιών είναι εξίσου σημαντικά. Έτσι λοιπόν, η χρήση αυτών των ψηφιακών καναλιών βοηθά [Kosiur, 1997] :
 Εξατομίκευση μέσω της συλλογής στοιχείων σε επίπεδο πελάτη καθώς κάθε πελάτης έχει  την ευκαιρία να διαπραγματευτεί  ανά πάση στιγμή απευθείας με την τράπεζα και κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα,
 Μείωση  χρόνου  συναλλαγών  καθώς  παρακάμπτεται  ο  παραδοσιακός γκισές και η εξυπηρέτηση είναι πλέον πιο άμεση και ταχύτερη από ότι στο παρελθόν,
 Αύξηση της πελατειακής ισχύος μέσω της ενημέρωσης, της σύγκρισης και της επιλογής,
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 Βελτίωση  της  ποιότητας  εξυπηρέτησης  μέσω  προσφερόμενων υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία
Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χρήση των νέων ψηφιακών καναλιών παράλληλα με την παραδοσιακή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  θα  οδηγούσε  σε  πολλαπλά  οφέλη,  με  κυριότερα  τα  κάτωθι [Καραμούζης, 1996]  :

 Μείωση  συναλλακτικού  συνωστισμού  στα  γκισέ  των  ταμείων  των τραπεζών  και  αποσυμφόρηση  των  καταστημάτων.  Αυτό  έχει  ως συνέπεια την  καλύτερη,  ποιοτικότερη και  ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και τη μείωση του φόρτου εργασίας των τραπεζών 
 Μείωση  του  κόστους  σε  γενικές  γραμμές.  Για  την  τράπεζα  υπάρχει μείωση του λειτουργικού κόστους και για τον πελάτη υπάρχει μείωση του κόστους εξυπηρέτησης και των προμηθειών που παρακρατούνται για τις περισσότερες τραπεζικές συναλλαγές.Παρατηρούμε συνεπώς ότι τα οφέλη από τη χρήση των ψηφιακών καναλιών διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών είναι πολλαπλά και η κατεύθυνσή τους είναι αμφίδρομη, τόσο προς την πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όσο και προς την πλευρά των πελατών.

1.6. Το marketing της νέας εποχήςΗ αποτύπωση των τάσεων της αγοράς σε τοπική και διεθνή κλίμακα δίνει το κλίμα  και  την  κατεύθυνση  των  βασικών  επιλογών  κάθε  χρηματοπιστωτικού ιδρύματος,  προκειμένου  να  διασφαλίσουν  την  ανταγωνιστική  και αποτελεσματική παρουσία τους σε όλα τα επίπεδα. Σε γενικότερες γραμμές, η σημερινή συγκυρία χαρακτηρίζεται από :
 εντατικοποίηση  του  ανταγωνισμού  μεταξύ  των  χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  για  απόκτηση  πελατών,  διατήρηση  της  υπάρχουσας πελατείας, για τιμές και τέλος για περιθώρια κέρδους
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 υψηλά κόστη ολοκλήρωσης και αξιοποίησης υποδομών πληροφόρησης και μετάπτωσης εργασιών
 αναγνώριση του εδάφους με την προοπτική της μετάβασης στο chip, με παράλληλη  ζήτηση  εφαρμογών  συμβατών  με  την  προοπτική  αυτή (loyalty, multi-application κ.λπ.). 

Οι Τράπεζες και όλα τα επιχειρηματικά σχήματα στο χρηματοοικονομικό χώρο, κινούνται στη λογική της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτού του ορίζοντα. Αυτό ισχύει κατ’ εξοχήν για τους εκδότες καρτών, που παρακολουθούν σε όλη τη γκάμα της τη διαφοροποίηση της αλυσίδας παραγωγής και  εμπορίας  των προϊόντων  και  υπηρεσιών  τους  από  την  εξέλιξη  στις  πρακτικές  της  αγοράς [Μπερνίτσα, 1985].
Έτσι,  σήμερα  είναι  υποχρεωμένοι  να  επενδύσουν  στην  ανάπτυξη πελατοκεντρικής  συμπεριφοράς,  στην  απογείωση  της  εξυπηρέτησης  των πελατών,  στη  συμπίεση  κόστους,  στην  ανάπτυξη  νέων  προϊόντων  που  θα αντιμετωπίσουν εύστοχα τη διαφοροποίηση των πελατειακών κατηγοριών σε οικονομική βάση ή σε επίπεδο γενικότερων επιλογών, στην επίτευξη υψηλού επιπέδου  ασφάλειας  των  συναλλαγών,  στην  ενίσχυση  της  δυνατότητας διατήρησης των υπαρχόντων πελατών κ.λπ.
Ακόμη  περισσότερο,  γίνεται  πιεστική  η  υποχρέωση  διεκδίκησης  περιοχών χαμηλής δαπάνης,  που  μέχρι  σήμερα  δεν  αποτελούσαν  αντικείμενο  άυλων πληρωμών, αλλά και η εξάντληση των περιθωρίων διαχείρισης όλων αυτών των εργασιών μέσα από εναλλακτικά δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά είτε έχουν χαμηλότερο κόστος ανά εξυπηρέτηση πελάτη, είτε μεταφέρουν το κόστος αυτό στον ίδιο τον πελάτη, ο οποίος το αναλαμβάνει στα πλαίσια μιας ενεργητικότερης συμμετοχής του  σε  διαδικασίες  που  διασφαλίζουν  πλήρη  έλεγχο  της  εξυπηρέτησης  και καλύτερη διαχείριση του χρόνου του.Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα εκρηκτικής δημιουργικότητας  marketing,  με  στόχο  τη  σύνθεση  προϊόντων  της  επόμενης μέρας.
Τα προϊόντα αυτά έχουν τύχη, αν πιάνουν τον κοινωνικό παλμό και την ανάγκη του πελάτη, αν βελτιώνουν την ποιότητα ζωής χωρίς να επιβαρύνουν με κόστη 
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που δεν καλύπτονται από το πορτοφόλι και τις προτεραιότητες του εκάστοτε στοχευόμενου  καταναλωτή.  Αν,  τέλος,  ευθυγραμμίζονται  με  τη  γενικότερη εξέλιξη  απλούστευσης  της  σχέσης  που  αναπτύσσεται  στο  τρίγωνο  Τράπεζα-Έμπορος-Καταναλωτής,  όπου  ο  χρηματοοικονομικός  οργανισμός  δεν υπαγορεύει  τους  κανόνες  αλλά  διευκολύνει  την  κατανάλωση,  περνώντας ταυτόχρονα τα νούμερα μέσα από το τραπεζικό κανάλι  και απολαμβάνοντας αυξημένη  κερδοφορία  από  «έξυπνες»  προμήθειες  ή  συνδρομές, που  έχουν πραγματικό αντίκρυσμα στην ικανοποίηση εκείνων που τις καταβάλλουν.
Σήμερα,  η  διαχείριση  του  χαρτοφυλακίου  ρυθμίζει  τα  marketing  budgets,  οι αδρανείς  πελάτες  καταστρέφουν  τα  οικονομικά  αποτελέσματα  και  τη βιωσιμότητα των συστημάτων πληρωμών, η έλλειψη ουσιαστικής καταγραφής σχέσεων με τους πελάτες μηδενίζει την ευστοχία των προϊοντικών κινήσεων, η ευφυία  των  διαδικασιών  ανταμοιβής  αποθεώνεται  και  το  Marketing «μοντελοποιείται»,  ώστε  να  αξιοποιεί  τα  δεδομένα  και  το  καταγεγραμμένο ιστορικό κάθε δράσης και κίνησης [Εθνοcosmos, 2007].
Όποιος είναι έξω από αυτό το περιβάλλον και αποφασίζει φωτοτυπώντας δομές του παρελθόντος,  κάνει ένα βασικό σφάλμα: δεν αξιολογεί  την παράδοση ως στοιχείο  έμπνευσης  και  σημείο  αναφοράς  σε  αξίες  και  θεσμούς,  αλλά καταστρέφει  την ουσία της,  στερώντας την από το πιο πολύτιμο δομικό της στοιχείο,  να  εισφέρει  δηλαδή  στην  εξέλιξη  ενός  εταιρικού  σχήματος, αναπτυσσόμενη σε διαχρονικό στοιχείο αριστείας.
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1.7. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εναλλακτικά 

δίκτυαΤο marketing της νέας εποχής και η εμφάνιση των εναλλακτικών δικτύων έχει αλλάξει  άρδην  την  τακτική  των  χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων  στην αντιμετώπιση  και  εξυπηρέτηση  των  πελατών  τους,  όπως  επίσης  και  στη στρατηγική που ακολουθούν στην αύξηση των εργασιών τους αλλά και στους στόχους  και  την  τακτική  που  ακολουθούν.  Η  σημερινή  αποστολή  των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επικεντρώνεται κυρίως :
 Στη  διερεύνηση,  αξιοποίηση  και  εκμετάλλευση  των  ηλεκτρονικών δικτύων διάθεσης προϊόντων και  υπηρεσιών της τράπεζας,  καθώς και στο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων μονάδων αυτής.
 Στην εποπτεία και την ευθύνη της καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών δικτύων,  στην  αντιμετώπιση  τυχόν  προβλημάτων  καθώς  και  στην παρακολούθηση  όλων  των  εργασιών  που  εξυπηρετούνται  από  τα ηλεκτρονικά  δίκτυα  που  διαθέτει  η  τράπεζα  από  πλευράς  εξέλιξης μεγεθών.
 Στην  έρευνα  και  παρακολούθηση  των  τεχνολογικών  εξελίξεων  στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Αντίστοιχα,  η  στρατηγική  που  ακολουθείται  σήμερα  είναι  πολύ-καναλική  με κέντρο το τραπεζικό κατάστημα. Αυτή η στρατηγική αποσκοπεί :
 στη  δημιουργία  πολλαπλών  καναλιών  πρόσβασης  των  πελατών  σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες βάσει της πολύ-καναλικής στρατηγικής
 στην  ολοκληρωμένη  εξυπηρέτηση  του  πελάτη  μέσω  αυτών  (multi – channel integration)
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 στη  διάθεση  τραπεζικών  υπηρεσιών  (συναλλαγές  και  πληροφόρηση) ίδιας  ποιότητας  και  επιπέδου από  όλα  τα  εναλλακτικά δίκτυα,  ούτως ώστε ο πελάτης να επιλέγει τον τρόπο επικοινωνίας και συναλλαγής που τον εξυπηρετεί περισσότερο.
 στην υπεροχή και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.

Τέλος,  οι  νέοι  στόχοι  και  οι  καινούργιες  τακτικές  των  χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επικεντρώνονται σε νέες κατευθύνσεις, όπως οι κάτωθι :
 Η  υπεροχή  και  διαφοροποίηση  από  τον  ανταγωνισμό  μέσω  της επένδυσης σε μεγάλα έργα υποδομής (phone banking,  web portal κλπ) και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για :

o βελτίωση της εξυπηρέτησης και υποστήριξης της πελατείας
o αναβάθμιση  του  επιπέδου  ασφάλειας  των  συναλλαγών  μέσω εναλλακτικών δικτύων
o δημιουργία  ξεχωριστού  και  διαδραστικού  περιβάλλοντος  στα εναλλακτικά δίκτυα (look and feel interface)
o παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και πληροφόρησης

 Μείωση του συνολικού κόστους, μέσω :
o μετακίνηση όλων των βασικών και τυποποιημένων διαδικασιών και  συναλλαγών  στα  εναλλακτικά  δίκτυα,  για  μία  περισσότερο αυτοματοποιημένη εκτέλεση – ολοκλήρωσή τους.
o βελτίωση  των  υποδομών  και  της  ποιότητας  εξυπηρέτησης  της πελατείας (phone banking, web portal κλπ.)
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o καλύτερη οργάνωση και διαχείρισης της πληροφόρησης σχετικά με τον πελάτη
o επικοινωνία  marketing και  πωλήσεων  σε  πραγματικό  χρόνο (online real time)  ώστε  να  επιτυγχάνεται  προσωποποιημένη επικοινωνία  και  προώθηση  προϊόντων  μέσω  web portal και internet banking
o βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών δικτύων με  γρήγορη  προσαρμογή  στις  συνθήκες  της  αγοράς  για προωθητικές  ενέργειες,  διάθεση  προϊόντων,  χαμηλό  κόστος παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω ηλεκτρονικών αιτήσεων και διαδικασιών

 Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη στα εναλλακτικά δίκτυα
o αναβάθμιση  και  εμπλουτισμό  των  συναλλαγών,  με  στόχο  οι διατιθέμενες συναλλαγές να παρέχονται από όλα τα εναλλακτικά δίκτυα
o ανάπτυξη  νέων  προϊόντων  και  υπηρεσιών  με  στόχο  την αναβάθμιση  της  εξυπηρέτησης  της  πελατείας  αλλά  και  της λειτουργικότητας και ασφάλειας των εναλλακτικών δικτύων

 Αύξηση της πελατείας και χρήσης του e-banking
o διοργάνωση  και  αύξηση  πωλήσεων  προϊόντων  εναλλακτικών δικτύων  μέσω  διείσδυσης  σε  νέες  αγορές  και  νέους  πελάτες, επαναλαμβανόμενες πωλήσεις σε υφιστάμενους πελάτες  (με τη μέθοδο  του  cross–selling)  και  δημιουργία  διαρκών  σχέσεων  με τους πελάτες
o διεύρυνση των μεριδίων αγοράς και των επί μέρους στόχων
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 Μείωση του λειτουργικού κινδύνου 
o υλοποίηση και διαχείριση συστήματος e-banking fraud
o μετάβαση σε κάρτες με ηλεκτρονικό μικροτσίπ (smart card)
o υιοθέτηση κωδικών μίας χρήσης (ηλεκτρονικός κλειδάριθμος ή e-code)  για  πρόσθετη  διασφάλιση  των  συναλλαγών  στα εναλλακτικά δίκτυα.
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2. Παρουσίαση των εναλλακτικών δικτύων

2.1. ΕισαγωγήΣε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τα ίδια τα εναλλακτικά δίκτυα, την ιδιαίτερη  φύση  του  καθενός  αλλά  και  τον  σκοπό  για  τον  οποίο  έχει δημιουργηθεί το καθένα.
Επίσης,  θα  εξετάσουμε  τον  τρόπο  λειτουργίας  του  αλλά  και  τη  μέθοδο διαχείρισης  και  διοχέτευσης  της  γνώσης,  την  οποία  χρησιμοποιεί  το  καθένα. Καθώς τα εναλλακτικά δίκτυα σε πλήθος είναι αρκετά και η φύση του καθενός ποικίλλει,  είναι  ενδιαφέρον  αλλά  και  σημαντικό  να  εξετάσουμε  το  καθένα ξεχωριστά ώστε να κατανοήσουμε την φύση του καθενός αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του [ΕΕΤ, 2001].

2.2. Mobile bankingΗ ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μέσω κινητού τηλεφώνου αποτελεί τα τελευταία χρόνια  ένα  συμπληρωματικό  δίκτυο  εξυπηρέτησης,  για  πρόσβαση  σε πληροφόρηση  και  απλές  τραπεζικές  συναλλαγές.  Τα  περισσότερα χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  συνάπτουν  σήμερα  συνεργασία  με  εταιρίες παροχής  υπηρεσιών  κινητής  τηλεφωνίας  και  προχωρούν  στην  παροχή υπηρεσιών mobile banking.
Οι  πελάτες  και  των  δύο  εταιριών  που  συνεργάζονται,  δηλαδή  του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και της υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας,  μπορούν  να  συνδέουν  με  τη  μερίδα  τους  λογαριασμούς  και  να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά απλών τραπεζικών υπηρεσιών μέσω του δικτύου. [Εθνοcosmos, 2007]
Σήμερα,  το  δίκτυο  mobile banking στηρίζεται   πάνω  σε  δύο  διαφορετικές μεθόδους  διακίνησης  των  πληροφοριών,  ανάλογα  με  το  χρηματοπιστωτικό 

21



ίδρυμα και  την τεχνολογική πλατφόρμα που διαθέτει  εγκατεστημένη.  Οι  δύο κυριότερες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα, είναι οι ακόλουθες :
 Τεχνολογία SMS
 Τεχνολογία WAP

Στα  συστήματα  που  στηρίζονται  στην  τεχνολογία  αποστολής  γραπτών μηνυμάτων  (SMS),  οι  πελάτες  εκτελούν  όλες  τις  τραπεζικές  εργασίες αποστέλλοντας  γραπτά  μηνύματα  (SMS)  στο  τηλεφωνικό  κέντρο  του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Τα συγκεκριμένα γραπτά μηνύματα, περιέχουν τις τραπεζικές εντολές που θα εκτελεστούν, σε συγκεκριμένη προκαθορισμένη μορφή,  η  οποία  εξαρτάται  από το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και διαχειρίζεται αυτή την πληροφορία.
Το κόστος χρήσης αυτής της υπηρεσίας είναι συνήθων τουλάχιστον το κόστος αποστολής δύο γραπτών μηνυμάτων (το πρώτο αποτελεί το αίτημα του πελάτη και  το  δεύτερο  η  απάντηση  για  την  τύχη  της  συναλλαγής  από  το χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα),  ανάλογα  φυσικά  με  την  πολυπλοκότητα  της τραπεζικής εργασίας και το πλήθος των δεδομένων που θα διακινηθούν μεταξύ πελάτη  και  χρηματοπιστωτικού  ιδρύματος.  Η  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας πραγματοποιείται  με  την  επισύναψη του μοναδικού κωδικού ασφαλείας  του πελάτη στο γραπτό μήνυμα.
Όσον αφορά την ασφάλεια  του συστήματος,  αυτή κρίνεται  χαμηλή καθώς  η διακίνηση  των  γραπτών  μηνυμάτων  υπόκειται  αποκλειστικά  και  μόνο  στο επίπεδο ασφάλειας που χρησιμοποιεί  η  εταιρίας παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.  Η  τελευταία,  προωθεί  όλες  τις  αποστελλόμενες  από τον  πελάτη πληροφορίες  προς  το  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα,  ενεργώντας  ουσιαστικά  ως μεσάζων μεταξύ των δύο οντοτήτων.
Η  συγκεκριμένη  τεχνολογία  SMS ανταποκρίνεται  σε  όλες  τις  γενιές  κινητών τηλεφώνων  από  την  εμφάνισή  τους  και  ανεξαρτήτου  κατασκευαστή  της 
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συσκευής.  Το πλεονέκτημα της παραπάνω μεθόδου είναι ότι  το κόστος είναι εξαιρετικά  χαμηλό.  Το  μειονέκτημα  είναι  ότι  ο  πελάτης  θα  πρέπει  να  είναι εξοικειωμένος  με  το  πρότυπο  αποστολής  γραπτών  μηνυμάτων,  ώστε  να μορφοποιεί να μηνύματά του ανάλογα με την εντολή που θέλει να προωθήσει προς  το  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα.  Έτσι  θα  πρέπει  να  είναι  γνώστης  της εξειδικευμένης μορφολογίας αποστολής εντολών. Επίσης, η ασφάλεια του όλου συστήματος  είναι  χαμηλή  και  μπορεί  να  οδηγήσει  στην  υποκλοπή  των αποστελλόμενων μηνυμάτων από τρίτα πρόσωπα.
Στα συστήματα που στηρίζονται στην τεχνολογία  WAP ανταποκρίνονται μόνο στις  γενιές  κινητών  τηλεφώνων  (κυρίως  3ης και  μεταγενέστερης)  που υποστηρίζουν  το  πρωτόκολλο  επικοινωνίας  WAP.  Πιο  συγκεκριμένα,  στην περίπτωση του i-mode, υποστηρίζονται μόνο οι συσκευές που είναι συμβατές με την πλατφόρμα i-mode και τις προωθεί η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Cosmote. Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται σε προγράμματα – εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ειδικά για τη διεκπεραίωση τραπεζικών  συναλλαγών.  Οι  περισσότερες  εφαρμογές  αυτής  της  μορφής βασίζονται σε γραφικό περιβάλλον,  το οποίο είναι εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη.
Το  κόστος  χρήσης  είναι  σαφώς  μεγαλύτερο  από  την  πλατφόρμα  γραπτών μηνυμάτων και εξαρτάται αποκλειστικά, και σε αυτή την περίπτωση, από τον παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Τις περισσότερες φορές, η πλοήγηση μέσω  πρωτοκόλλου  Wap συνεπάγεται  ογκοχρέωση  ενώ  άλλες  φορές, συνεπάγεται  χρονοχρέωση,  ανάλογα  με  το  πακέτο  σύνδεσης  που  κατέχει  ο πελάτης.
Η  ασφάλεια  του  όλου  συστήματος  σαφώς  είναι  αυξημένη  σε  σχέση  με  το προηγούμενο  πρότυπο,  καθώς  γίνεται  χρήση  πιστοποιητικών  ασφαλείας  και ψηφιακών υπογραφών. Τα κινητά που κάνουν χρήση το πρότυπο wap είναι 3ης η μεταγενέστερης γενιάς, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύς. Επιπλέον,  τα έξυπνα κινητά (smart phones) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία λογισμικά προστασίας συναλλαγών, καθώς και λογισμικά εντοπισμού 
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κακόβουλου λογισμικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ασφάλεια των συναλλαγών κρίνεται εφάμιλλη με αυτή του internet banking.
Ιδιαίτερη  μνεία  θα  πρέπει  να  γίνει  και  στην  πλατφόρμα  i-mode που χρησιμοποιείται  από  την  εταιρεία  παροχής  υπηρεσιών  κινητής  τηλεφωνίας Cosmote.  Η  συγκεκριμένη  πλατφόρμα  υποστηρίζει  την  διεκπεραίωση τραπεζικών  συναλλαγών  με  τη  χρήση  φιλικού  προς  το  χρήστη  λογισμικού, παρέχοντας  ικανοποιητική  ασφάλεια  και  αμεσότητα  στην  εκτέλεση.  Όλες  οι συναλλαγές  διενεργούνται  με  τη  χρήση  ηλεκτρονικής  συσκευής  παραγωγής κλειδαρίθμων, όπως είναι η συσκευή στην παρακάτω φωτογραφία :

Πίνακας 1

Σε  γενικότερες  γραμμές,  το  εναλλακτικό  δίκτυο  διεκπεραίωσης  τραπεζικών συναλλαγών Mobile banking προσφέρει σε κάθε περίπτωση [Εθνοcosmos, 2007]:
 24ωρη  πρόσβαση  στις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  σε  οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
 Αξιοποίηση του κινητού τηλεφώνου, το οποίο είναι φθηνότερο από ένα ηλεκτρονικό  υπολογιστή  και  παράλληλα  είναι  μια  φορητή  συσκευή ευρέως  διαδεδομένη  σε  όλα  τα  κοινωνικά  επίπεδα.  Έτσι,  αίρεται  ο περιορισμός  του  internet banking για  πρόσβαση  στις  υπηρεσίες  μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 Παροχή  προστιθέμενης  αξίας  στον  πελάτη  μέσω  της  δυνατότητας πληροφόρησης και διενέργειας συναλλαγών ακόμα και «εν κινήσει» (π.χ. στο δρόμο, σε τρένο, σε λεωφορείο κλπ.)
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 Εξυπηρέτηση πελατειακών ομάδων που κάνουν χρήση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (real time) και επιθυμούν να δραστηριοποιούνται με μεγαλύτερη ευκολία και κινητικότητα (λχ. έμποροι κλπ.).
 Αυτοματοποίηση των συναλλαγών
 Παροχή αναβαθμισμένης τραπεζικής εξυπηρέτησης
 Προσέγγιση νέων ομάδων πελατείας
 Χαμηλό κόστος

Η  αλήθεια  είναι  ότι  το  mobile banking αποτελεί  ένα  πρωτοποριακό  δίκτυο εξυπηρέτησης  τραπεζικών  συναλλαγών  που  εμφανίζει  μεγάλη  δυναμική  και συνεχή καθημερινή επέκταση στην πελατειακή βάση κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος [ΕΕΤ, 2004].
2.3. Τηλεφωνική τραπεζική (phone banking)Η  τεχνολογία  της  Τηλεφωνικής  Τραπεζικής  (phone banking)  αποτελεί  ένα καινοτόμο  δίκτυο  διεκπεραίωσης  τραπεζικών  συναλλαγών  το  οποίο εμφανίστηκε  τα  τελευταία  χρόνια.  Σιγά-σιγά,  όλα  τα  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  ξεκίνησαν  την  παροχή  υπηρεσιών  τηλεφωνικής  τραπεζικής  ενώ συνολικά, η τεχνολογία αυτή συνεχίζει να εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς.

Οι  πελάτες  μέσω  αυτής  της  τεχνολογίας,  μπορούν  πλέον  όχι  μόνο  να πληροφορούνται, αλλά και να πραγματοποιούν συναλλαγές απλά μιλώντας στο τηλέφωνο.  Το  σύστημα  βασίζεται  στη  μη  πληκτρολόγηση  εντολών  και  στην τεχνολογία  φωνητικών  εντολών.  Η  τεχνολογία  φωνητικής  αναγνώρισης ενσωματώνεται πλέον στα συστήματα Τηλεφωνικής Τραπεζικής, καταργώντας τις  παλιότερες  μεθόδους  τηλεξυπηρέτησης,  όπου  ο  πελάτης  έπρεπε  να πληκτρολογεί  στο  τηλέφωνο  που  χρησιμοποιούσε  τους  αριθμούς  που αντιστοιχούσαν στις εντολές που επιθυμούσε να εκτελέσει.
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Η καινοτομία βασίζεται στο ότι ο πελάτης μπορεί να πλοηγηθεί στις διάφορες επιλογές του συστήματος, χρησιμοποιώντας απλές εντολές τις οποίες εκφωνεί ο ίδιος από το τηλέφωνο. Έτσι, η όλη διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα φιλική προς το χρήστη με αποτέλεσμα, βαθμιαία περισσότεροι πελάτες να οδηγούνται στη χρήση των εναλλακτικών δικτύων. Τα τελευταία άλλωστε είναι πολύ πιο άνετα και οικονομικά για τον ίδιο τον πελάτη.
Κύριος  στόχος  των  Τραπεζών  είναι  να  συνδυαστεί  το  «τερπνόν  μετά  του ωφελίμου» ώστε οι υπάλληλοι κάθε Τράπεζας να απαλλαγούν βαθμιαία από τις τυποποιημένες και βαρετές διαδικασίες ώστε να επικεντρωθούν περισσότερο στην εξυπηρέτηση του πελάτη και την προώθηση των πωλήσεων. [Παυλάκης,  

2007]
Συνηθέστερη  πρακτική  των  χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων  είναι  η ενεργοποίηση  των  υπηρεσιών  Τηλεφωνικής  Τραπεζικής  για  κάποιο  πελάτη, μετά  από  αίτηση  του  τελευταίου  σε  φυσική  μορφή  σε  κάποιο  από  τα υποκαταστήματα της Τράπεζας της οποίας είναι πελάτης.
Η  δημιουργία  του  νέου  αυτού  καναλιού  εξυπηρέτησης  υλοποιεί  τις  νέες στρατηγικές  των  Διευθύνσεων  Ηλεκτρονικής  Τραπεζικής  των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες επικεντρώνονται σε τρείς βασικούς άξονες :

• Την πρωτοπορία με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής
• Την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
• Τη διατήρηση της ασφάλειας σε υψηλά επίπεδα
• να  διευκολύνει  όλους  τους  πελάτες  μας  στη  διεκπεραίωση  των συναλλαγών  τους:  πληροφόρηση  προϊόντων  αιχμής,  απλές  τραπεζικές εργασίες, απώλειες, παράπονα κ.ά. 
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• να αποφορτίσει το δίκτυο των Καταστημάτων μας από απλές τραπεζικές εργασίες και ερωτήματα. 
• να συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων. 

Στα  πλαίσια  της  πολιτικής  ασφάλειας,  το  σύνολο  των  χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αντικατέστησαν όλες τις παλιότερες μεθόδους ασφαλείας όπως για παράδειγμα η διανομή και χρήση λιστών κωδικών για την διεκπεραίωση κάθε συναλλαγής (εφαρμογή κωδικού μιας χρήσης για την ολοκλήρωση κάθε μίας συναλλαγής),  με  νέα  συστήματα  ηλεκτρονικών  κλειδαρίθμων  (e-codes) περιορισμένης  χρονικής  διάρκειας  (tokens time event).  Το  σύστημα ηλεκτρονικών  κλειδαρίθμων  τροφοδοτεί  τον  πελάτη  με  κωδικούς  που επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, και παράγονται από ειδική συσκευή με την οποία εφοδιάζει κάθε τράπεζα τους πελάτες της.
Έτσι,  το  phone  banking  θα  προσφέρει  στους  εγγεγραμμένους  χρήστες  τη δυνατότητα  πραγματοποίησης  συναλλαγών  και  πληροφόρηση  για  όλα  τα στοιχεία  που  αφορούν  τις  συναλλαγές  τους  με  την  τράπεζα.  Παράλληλα λειτουργεί  και ως  call  center,  στο οποίο θα οδηγούνται όλες οι  διαφορετικές τηλεφωνικές  γραμμές  επικοινωνίας  της  κάθε  τράπεζας  και  προσφέρει πληροφόρηση  για  όλα  τα  προϊόντα  αυτής,  καθώς  και  διασύνδεση  με  τις υπόλοιπες  τυχών  εταιρείες  του  ομίλου  στο  οποίο  ανήκει  κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. [Ναυτεμπορική, 2002] 
 Με  αυτόν  τον  τρόπο  υλοποιείται  ενιαία  επικοινωνιακή  πολιτική  καθώς υφίσταται ένα και μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης (ενιαίος αριθμός κλήσης), το οποίο λειτουργεί στις περισσότερες περιπτώσεις σε 24ωρη βάση επτά ημέρες την εβδομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι  αυτές οι  υπηρεσίες παρέχονται και σε άλλες γλώσσες πέρα της Ελληνικής ώστε να εξυπηρετούνται και οι αλλοδαποί πελάτες.
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Με την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής, οι πελάτες έχουν τη δυνατότατα να λάβουν απόδειξη για κάθε συναλλαγή τους είτε μέσω  Fax, είτε μέσω  SMS, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης του συστήματος έχει πρόσβαση στις διαθέσιμες υπηρεσίες είτε μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος (IVR) ή  εναλλακτικά  μέσω  εκπροσώπων  (agents).  Σε  πρώτη  φάση  οι  εκπρόσωποι στηρίζουν όσες συναλλαγές δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το αυτόματο σύστημα. Κατά  τα  αρχικά  στάδια  εφαρμογής  το  ποσοστό,  που  αναμένεται  να διεκπεραιώνεται  μέσω των  εκπροσώπων  είναι  περίπου 70%.  Ωστόσο με  την πάροδο  του  χρόνου  και  την  εξοικείωση  των  χρηστών  με  τη  χρήση  του αυτοματοποιημένου συστήματος το ποσοστό αυτό αναμένεται να μειωθεί στο 30% [Παυλάκης, 2007]. 
Το προσωπικό του κέντρου παράλληλα ασχολείται και με εξερχόμενες κλήσεις πωλήσεων προϊόντων λιανικής τραπεζικής (tele-marketing) απαλλάσσοντας την κάθε τράπεζα από πρόσθετο κόστος υλοποίησης προωθητικών προγραμμάτων από εξωτερικούς συνεργάτες.
Ενδεικτικά  αναφέρουμε  κάποιες  από  τις  συναλλαγές  που  σήμερα πραγματοποιούνται  μέσω  phone banking και  έχουν  κατά  κάποιο  λόγο μετακυλίσει από τη λειουργία του internet banking κάθε τράπεζας : 

 Πληροφόρηση  για  υπόλοιπα  και  κινήσεις  λογαριασμών,  πιστωτικών καρτών, τιμές χρηματιστηρίου και αμοιβαίων κεφαλαίων, νέες υπηρεσίες
 Μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών πελάτη,  σε  λογαριασμό τρίτου ΕΤΕ,  σε  άλλη  Τράπεζα  εσωτερικού  μέσω  DIASTRANSFER,  σε  Τράπεζα εξωτερικού μέσω STEP2 
 Πληρωμή λογαριασμών πιστωτικών καρτών έκδοσης Εθνικής και άλλων Τραπεζών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΦΠΑ κ.α. 
 Παραγγελία μπλοκ επιταγών, αίτηση για έκδοση πιστωτικής κάρτας κ.α. 
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Στην  παρακάτω  εικόνα  διαφαίνεται  η  ενδεικτική  δομή  του  συστήματος, όπως χρησιμοποιείται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος [Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος] :
Πίνακας 2

Τα προσδοκώμενα οφέλη για την Τράπεζα από τη λειτουργία της υπηρεσίας είναι  πολλαπλά.  Η  δυνατότητα  πραγματοποίησης  συναλλαγών  με  χρήση τηλεφωνικής συσκευής, η οποία αποτελεί το δημοφιλέστερο μέσο επικοινωνίας και η βελτιωμένη ασφάλεια σε σχέση με το Διαδίκτυο αναμένεται να έχουν σαν αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  διείσδυσης  των  εναλλακτικών  δικτύων  στην πελατειακή βάση. 
Επομένως η αύξηση αυτή αναμένεται να συμβάλει  θετικά στα αποτελέσματα κάθε  τράπεζας  καθώς  θα  προκαλέσει  μετακύλιση  των  συναλλαγών  προς  τα εναλλακτικά δίκτυα, τα οποία έχουν πολύ μικρότερο λειτουργικό κόστος. 

2.4. Συστήματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

επιχειρήσεωνΤα  τελευταία  χρόνια,  όλο  και  περισσότερα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα εγκαινιάζουν συστήματα και δίκτυα επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις – πελάτες τους.  Μέσω  αυτών  των  συστημάτων,  κάθε  επιχείρηση  –  πελάτης  μπορεί  να διακινεί  ηλεκτρονικά  προκαθορισμένα  αρχεία  από  και  προς  το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται.
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Ουσιαστικά  αποτελούν  συστήματα  μεταφοράς  δεδομένων  από  τα Μηχανογραφικά  Κέντρα  των  τραπεζών  στον  Ηλεκτρονικό  Υπολογιστή  του πελάτη και αντίστροφα, μέσω απλής τηλεφωνικής γραμμής.  Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί όλο το εικοσιτετράωρο με ταχύτητα και ασφάλεια, ηλεκτρονικές πληρωμές χωρίς την προσέλευση στο κατάστημα της τράπεζας, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού αρχείου.
Τα συστήματα παρέχουν σε γενικές γραμμές :

 Ποιοτική εξυπηρέτηση καθώς βρίσκονται σε λειτουργίας είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.
 Ταχύτητα μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων, χωρίς τη χρήση χαρτιού ή άλλων μέσων αποθήκευσης δεδομένων (οπτικών δίσκων κλπ).
 Ασφάλεια με τη χρήση διαφόρων επιπέδων διασφάλισης της μεταφοράς δεδομένων
 Ευελιξία για τον πελάτη, καθώς μπορεί να καθορίσει την πληροφόρηση που επιθυμεί να λαμβάνει από την τράπεζα
 Αμεσότητα στη διαχείριση μαζικών πληρωμών

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα προϊόντα ΕΘΝΟfiles και ΕΘΝΟcredit της Εθνικής Τράπεζας, όπου με τη χρήση του λογισμικού Lotus Notes και διαφόρων επιπέδων  εξακρίβωσης  αυθεντικότητας  και  τεχνικών  κρυπτογραφίας  64-bit, επιτυγχάνεται η υλοποίηση του δικτύου, όπως διαφαίνεται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα [Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος].
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Πίνακας 3

Μια  τέτοια  εφαρμογή  προσφέρει  τη  δυνατότητα  στις  επιχειρήσεις  να υλοποιήσουν το πλήθος των συναλλαγών τους στο ελάχιστο του χρόνου, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε κατάστημα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
2.5. ΑΤΜ και Self service terminals (SST)Το  εναλλακτικό  δίκτυο  των  αυτόματων  μηχανών  εξυπηρέτησης  και διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών (ΑΤΜ) είναι ίσως το πιο διαδεδομένο δίκτυο  εξυπηρέτησης  και  το  πιο  γνωστό  στο  μέσο  πελάτη  κάθε χρηματοπιστωτικού  ιδρύματος.  Κάθε  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα  διαθέτει εκατοντάδες  και  σε  πολλές  περιπτώσεις  χιλιάδες  τερματικά  ΑΤΜ  και  SST εξαπλωμένα στη μεγαλύτερη γεωγραφική επικράτεια της χώρας.

Τα τερματικά εξυπηρέτησης διακρίνονται σε γενικές γραμμές σε δύο βασικές κατηγορίες, βάσει των εργασιών που είναι ικανά να εκτελέσουν :
 Τερματικά ΑΤΜ
 Τερματικά SST
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Και τα δύο είδη τερματικών βρίσκονται σε επικοινωνία πραγματικού χρόνου με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκουν και πιο συγκεκριμένα με το τραπεζικό  κατάστημα  το  οποίο  τα  διαχειρίζεται.  Τα  καταστήματα  είναι υπεύθυνα  για  τον  εφοδιασμό  αυτών  με  τραπεζογραμμάτια  αλλά  και  την παραλαβή των τραπεζογραμματίων από τυχόν καταθέσεις που έγιναν. Το πιο διαδεδομένο τερματικό είναι το ΑΤΜ το οποίο χρησιμοποιείται καθολικά στην αγορά [ΟΠΑ, 2000].
Σε  αντιστοιχία  με  το  δίκτυο  ΑΤΜ,  πολλά  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα προβαίνουν  στη  δημιουργία  εναλλακτικών  δικτύων  που  αποτελούνται  από τερματικά εξυπηρέτησης  SST. Η διαφορά με το δίκτυο των ΑΤΜ, έγκειται στο ότι  τα  συγκεκριμένα  τερματικά  είναι  ικανά  για  περισσότερο  πολύπλοκες τραπεζικές  διεργασίες,  όπως  για  παράδειγμα  η  αποστολή  χρημάτων  στο εξωτερικό μέσω εμβασμάτων, η άμεση έκδοση και τύπωση πιστωτικών καρτών κλπ [Ένωση Ελληνικών Τραπεζών].
Και τα δύο δίκτυα εξυπηρέτησης βασίζονται στη χρήση τερματικών που έχει τοποθετήσει  το  κάθε  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα  σε  στρατηγικά  επιλεγμένες περιοχές,  για την εξυπηρέτηση των πελατών.  Πολλά από αυτά τα τερματικά, βρίσκονται  σε  διαφορετική  περιοχή,  από  ότι  τα  τραπεζικά  καταστήματα  τα οποία τα διαχειρίζονται.
Και  τα  δύο  συστήματα  βασίζουν  τη  λειτουργία  αλλά  και  τη  ασφάλεια  που παρέχουν  στην  προσωπική  κάρτα  (πιστωτική  ή  χρεωστική)  και  στον προσωπικό  μυστικό  αριθμό  (Pin)  με  τα  οποία  είναι  εφοδιασμένοι  όλοι  οι πελάτες που χρησιμοποιούν τα τερματικά, ανεξαρτήτως είδους.  Η χρήση των τερματικών χωρίς αυτά είναι αδύνατη.
Σε γενικές γραμμές, τα κυριότερα οφέλη από τη χρήση αυτού του εναλλακτικού δικτύου εξυπηρέτησης, είναι τα ακόλουθα :

 Μεγάλη ποικιλία συναλλαγών μέσα από ένα τεράστιο δίκτυο ΑΤΜ και το σύστημα ΔΙΑΣ.
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 Εξυπηρέτηση είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.
 Εξοικονόμηση χρόνου.
 Εγχρήματες  συναλλαγές  σε αντίθεση με τα υπόλοιπο δίκτυα,  όπως το Internet banking, το phone banking και το mobile banking καθώς υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης και ανάληψης μετρητών.

Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι  το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτών των δικτύων, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα, είναι η δυνατότητα να πραγματοποιεί ο κάθε πελάτης Εγχρήματες συναλλαγές μέσω των τερματικών. Και αυτό καθώς η πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες απαιτεί τη φυσική παρουσία του πελάτη στο κάθε τερματικό [Ένωση Ελληνικών Τραπεζών].
Τα  τελευταία  χρόνια,  το  δίκτυο  ΑΤΜ πολλών τραπεζών  έχουν  πέσει  θύματα απάτης  λόγω  του  ότι  διαχειρίζονται  χρήμα  στη  φυσική  του  μορφή.  Η  πιο διαδεδομένη μορφή απάτης στα ΑΤΜ παραμένει η μέθοδος της αντιγραφής των στοιχείων της κάρτας κατά την πραγματοποίηση συναλλαγής από τον νόμιμο κάτοχο και είναι γνωστή διεθνώς με τον όρο “skimming”. Για την αντιγραφή των  στοιχείων  της  κάρτας  οι  δράστες  προσαρμόζουν  ειδική  συσκευή  στην είσοδο  του  αναγνώστη  κάρτας  του  ΑΤΜ  χωρίς  ο  κάτοχος  να  μπορεί  να  το αντιληφθεί. 
Διάφορες  μέθοδοι  χρησιμοποιούνται  για  την  υποκλοπή  του  PIN.  Με  το συγκεκριμένο τρόπο οι δράστες καταφέρνουν, τυπώνοντας πλαστές κάρτες, να κάνουν  ανάληψη  χρημάτων  χρησιμοποιώντας  το  γνήσιο  PIN  σε  ΑΤΜ  που διαβάζουν μόνο την μαγνητική πίστα της κάρτας. Η αναφερόμενη απάτη είναι ιδιαίτερα  διαδεδομένη  διεθνώς  και  τα  τελευταία  3-4  χρόνια  τα  στατιστικά στοιχεία  παρουσιάζουν  ιδιαίτερα  αυξητικές  τάσεις  που  τρομάζουν. Συγκεκριμένα  κατά  το  προηγούμενο  έτος  2005  αναφέρθηκαν  από  τις περισσότερες (27) Ευρωπαϊκές χώρες,  3.143 περιστατικά παγίδευσης ΑΤΜ με 
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αποτέλεσμα  την  απώλεια  εκ  μέρους  των  τραπεζών  44  εκατομμυρίων  Ευρώ [Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος].
Κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα της κάθε περίπτωσης όταν αμφισβητείται εντελώς η πραγματοποίηση της συναλλαγής από τον κάτοχο ή όταν υπάρχουν μη ομαλά ολοκληρωμένες συναλλαγές.
Για τον έλεγχο των συναλλαγών, υπάρχουν εξειδικευμένες ομάδες από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της  ηλεκτρονικής  απάτης  στα ΑΤΜ.  Οι  συγκεκριμένες  ομάδες παρακολουθούν με ειδικό λογισμικό σύστημα, καθ’ όλο το 24ωρο σε πραγματικό χρόνο (real-time) όλες  τις  συναλλαγές  που πραγματοποιούνται  στα ΑΤΜ και SST. 
Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών λαμβάνονται αμέσως όλα τα απαραίτητα  μέτρα,  μεταξύ  των  οποίων  είναι  και  η  δέσμευση  με  προσωρινή φραγή των εμπλεκομένων καρτών, προστατεύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τους λογαριασμούς των κατόχων και κατ’  επέκταση το θεσμό του δικτύου και το κύρος κάθε Τράπεζας.
Κάθε τράπεζα συνεργάζεται με διεθνείς Οργανισμούς και Τράπεζες στην Ελλάδα και  το  εξωτερικό  ανταλλάσσοντας  πληροφορίες  που  αφορούν  σε  θέματα καταπολέμησης  της  απάτης  στα  ΑΤΜ.  Επίσης,  ενημερώνει  το  Τμήμα  δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης (Γ.Α.Δ.).
Οι  τράπεζες  λαμβάνουν  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  ελέγχου,  πρόληψης  και καταστολής  της  ηλεκτρονικής  απάτης  για  τις  συναλλαγές  στα  ΑΤΜ.   Επειδή όμως  σχεδόν  όλα  τα  περιστατικά  παγίδευσης  των  ΑΤΜ  από  τους  δράστες πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες εκτός λειτουργίας των Καταστημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι  κάτοχοι να είναι προσεχτικοί κατά την ώρα της συναλλαγής  τους,  ώστε  αν  εντοπίσουν  κάτι  διαφορετικό  στο  ΑΤΜ  να ειδοποιήσουν αμέσως την τράπεζα. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), έχει εκδώσει,  με  σκοπό  την  ενημέρωση  των  πελατών,  βέλτιστες  πρακτικές  όσον 

34



αφορά  στα  μέτρα  προφύλαξης  που  πρέπει  να  λαμβάνονται  εκ  μέρους  των κατόχων.
Συνήθως, τα πλέον πιθανά σημεία παραβίασης είναι ο μηχανισμός εισαγωγής της κάρτας (αναγνώστης κάρτας), ο φωτισμός (πλαφονιέρα) της οροφής του ΑΤΜ  αλλά  και  στα  πλαϊνά  μέρη  (τοποθετείται  μικρό-κάμερα)  και  το πληκτρολόγιο  του  πελάτη  (τοποθετείται  πολλή  λεπτή  μεμβράνη  -ψεύτικο πληκτρολόγιο- με σκοπό την απόσπαση του PIN).

2.6. Σύστημα ΔΙΑΣ / MaestroΤο  σύστημα  ΔΙΑΣ  είναι  ένα  εναλλακτικό  δίκτυο  το  οποίο  εφαρμόστηκε  την τελευταία  δεκαετία  στην  Ελλάδα,  ενώ  αντίστοιχα  στο  εξωτερικό  υπάρχει  σε συνεργασία  με  το  ΔΙΑΣ  το  δίκτυο  Maestro.  Το  σύστημα  αποσκοπεί  στην εξυπηρέτηση των πελατών – κατόχων χρεωστικών και πιστωτικών καρτών από το δίκτυο των ΑΤΜ των τραπεζών που συμμετέχουν στο σύστημα ΔΙΑΣ.
Χρονολογικά, προγενέστερο δίκτυο είναι το πανευρωπαϊκό δίκτυο Maestro ενώ στην  Ελλάδα,  δημιουργήθηκε  το  δίκτυο  ΔΙΑΣ  το  οποίο  συνεργάζεται  με  το πρώτο.  Πιο συγκεκριμένα,  το σύστημα ΔΙΑΣ συνδέεται  με  το δίκτυο  Maestro καταβάλλοντας ετήσια αποζημίωση και τέλη σύνδεσης.
Έτσι λοιπόν, το δίκτυο των ΑΤΜ γιγαντώνεται και σε συνάρτηση με το δίκτυο Maestro,  δημιουργείται ένα τεράστιο πλέγμα – δίκτυο σημείων εξυπηρέτησης για τους πελάτες. Ο πελάτης χρησιμοποιεί την χρεωστική ή πιστωτική κάρτα που προμηθεύτηκε από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται, για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή του. Αν εξυπηρετηθεί από ΑΤΜ που ανήκει στην τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα, συνήθως η συναλλαγή είναι ανέξοδη. Αν εξυπηρετηθεί  από  ΑΤΜ  άλλης  τράπεζας  που  ανήκει  στο  δίκτυο  ΔΙΑΣ  ή  στο δίκτυο Maestro, τότε χρεώνεται με ένα πάγιο έξοδο συναλλαγής, που αποδίδεται τόσο  στην  τράπεζα  στην  οποία  ανήκει  το  ΑΤΜ,  όσο  και  στην  αρχή  που διαχειρίζεται  το  δίκτυο  ΔΙΑΣ  (ή  Maestro αντίστοιχα).  Φυσικά,  το  ποσό  της 
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χρέωση  υπόκειται  στην  τιμολογιακή  πολιτική  κάθε  χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και ποικίλλει ανάλογα με την περίσταση.
Το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θέλει να συνδέσει το δίκτυό ΑΤΜ που έχει με το δίκτυο ΔΙΑΣ καταβάλλει πάγια αποζημίωση στη διαχειριστική αρχή του δικτύου και πάγια τέλη σύνδεσης. Επιδίωξη των περισσότερων τραπεζών είναι η διασύνδεση των ΑΤΜ με το σύστημα ΔΙΑΣ ώστε να παρέχει  για τους πελάτες της μεγαλύτερη ευελιξία συναλλαγών.

2.7. Internet bankingΗ έννοια της ηλεκτρονικής τραπεζικής έχει εισαχθεί για τα καλά στη ζωή μας και η  επέκταση  που  γνωρίζει  το  δίκτυό  του  στην  καθημερινότητά  μας  είναι τεράστια.  Όλα  τα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  έχουν  κατασκευάσει  δίκτυα ηλεκτρονικής τραπεζικής και ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται με τεράστιους ρυθμούς παγκοσμίως.
Με  την  αλματώδη  πρόοδο  της  τεχνολογίας,  ιδιαίτερα  κατά  την  τελευταία πενταετία,  έχει  γίνει  εφικτή  η  σύνδεση  εκατομμυρίων  ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν βρίσκονται, μέσω κοινών τηλεφωνικών  γραμμών,  σε  ένα  τεράστιο  δίκτυο  δημόσιας  χρήσης,  ευρύτερα γνωστό ως internet (διαδίκτυο). Μέσω του δικτύου αυτού, οι επιχειρήσεις και οι μεμονωμένοι  χρήστες  έχουν  δυνατότητα  πρόσβασης  σε  πλήθος  βάσεων δεδομένων αλλά και υπηρεσιών, που παρέχονται είτε από επιχειρήσεις, είτε από κρατικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, τράπεζες, κ.α. [Αρχοντάκης, 1996].
Κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις των καιρών, εισέρχεται  δυναμικά  στο  χώρο   του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  με  το  internet banking, ένα πρωτοποριακό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό προϊόν που προσφέρει στους  πελάτες  του  τη  δυνατότητα  διενέργειας  τραπεζικών  και Χρηματιστηριακών συναλλαγών χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή τους στις θυρίδες του.
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Ειδικότερα, ο πελάτης που διαθέτει πρόσβαση στο internet μέσω μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Internet  Service Provider, ISP), μπορεί με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (PC) εξοπλισμένου με το κατάλληλο λογισμικό (software)  και  την  αναγκαία  περιφερειακή  συσκευή  επικοινωνίας  (modem), μέσω κοινής τηλεφωνικής γραμμής, να προβεί στη διενέργεια τραπεζικών όσο και  χρηματιστηριακών  συναλλαγών  από  την  κατοικία  του  (ή,  για  τα  νομικά πρόσωπα, την έδρα τους). Η πρόσβαση στο internet banking μπορεί επίσης να επιτευχθεί και από άλλους χώρους όπως τα internet cafe, ή οποιοδήποτε σημείο παρέχει τα παραπάνω προαπαιτούμενα.
Μερικές ενδεικτικές τραπεζικές εργασίες που μπορεί κάποιος να εκτελέσει μέσω ενός συστήματος internet banking είναι οι κάτωθι :

 Ενημέρωση  για  το  υπόλοιπο  και  την  κίνηση  των  λογαριασμών  του πελάτη
 Μεταφορά ποσών ανάμεσα σε λογαριασμούς του πελάτη ή λογαριασμού τρίτων
 Ενημέρωση  για  το  χαρτοφυλάκιο  μετοχών  και  εκτέλεση χρηματιστηριακών εντολών, με ταυτόχρονη ενημέρωση της τύχης κάθε εντολής
 Ενημέρωση για χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων

Τα οφέλη από της χρήση είναι πάρα πολλά ώστε να καθιστούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ελκυστική για τον μέσο πελάτη. Έτσι λοιπόν, οι πελάτες μπορούν :
 Να  απολαμβάνουν  σύγχρονη  και  τεχνολογικά  άρτια  εξυπηρέτηση  στο χώρο τους
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 Να εξοικονομεί χρόνο και να αποφεύγει την ταλαιπωρία από επισκέψεις στα ταμεία των καταστημάτων της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται
 Να απολαμβάνει δωρεάν άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση
 Να διεκπεραιώνει τις συναλλαγές του με χαμηλό κόστος
 Το  internet banking είναι ένας εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος για  πραγματοποίηση  τραπεζικών  και  χρηματιστηριακών  συναλλαγών από  οποιοδήποτε  σημείο  υπάρχει  δυνατότητα  σύνδεσης  στο  Internet (από  το σπίτι,  το  γραφείο,  το  φορητό  υπολογιστή,  ακόμα  και  από  το εξωτερικό)
 Παρέχει υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στον πελάτη, όπως ταχύτητα, ευκολία  και  ευελιξία  στις  συναλλαγές,  διαθεσιμότητα υπηρεσιών  σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, καθώς και χαμηλή έως μηδενική τιμολόγηση υπηρεσιών, σε σχέση με τις συναλλαγές στο γκισέ
 Παρέχει  άμεση  διαχείριση  των  συναλλαγών  (πληροφοριακών, επενδυτικών, δανειακών, πληρωμών κλπ.)
 Παρέχει  πολλές  επιπλέον  δυνατότητες  για  επαγγελματίες  και επιχειρήσεις,  όπως μαζικές  πληρωμές σε συνεργάτες,  προμηθευτές  και μισθοδοσία προσωπικού, μαζικές εισπράξεις από οφειλέτες με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού τους, και καθορισμό χρηστών  με δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένες συναλλαγές / λογαριασμούς,  όρια ποσών και σύμπραξη δύο ή περισσοτέρων χρηστών για κάθε συναλλαγή
 Επιτυγχάνει  αυτοματοποίηση  –  βελτιστοποίηση  διαδικασιών,  μείωση λειτουργικών εξόδων και προσαρμογή στις ανάγκες κάθε επιχείρησης
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Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω  internet banking, αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας για την τράπεζα καθώς αποτελεί κατά κάποιο τρόπο και το τραπεζικό κύρος και την εμπιστοσύνη που της δείχνουν οι πελάτες της. Έτσι, κάθε χρόνο, δαπανώνται  μεγάλα  ποσά  και  αρκετές  εργατοώρες  για  τη  διασφάλιση  της ασφάλειας των συστημάτων. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε αυτές τις μεθόδους διασφάλισης που χρησιμοποιούνται σήμερα.
Η μυστικότητα και το αναλλοίωτο των δεδομένων εξασφαλίζονται μέσου του πρωτοκόλλου  επικοινωνίας  SSL (Secure Socket Layer) το  οποίο  στις περισσότερες  περιπτώσεις  διακρίνεται  σε  δύο  είδη,  ανάλογα  με  την κρυπτογραφία που χρησιμοποιεί. Έτσι μπορεί να είναι SSL 40 bit encryption που θεωρείται ασθενής ή χαλαρή κρυπτογράφηση, και  SSL 128  bit encryption που θεωρείται  ισχυρή  κρυπτογράφηση.  Το  πρωτόκολλο  SSL θεωρείται  σήμερα απαραβίαστο  για  τις  εφαρμογές  στο  διαδίκτυο  και  μία  κρυπτογράφηση  της τάξης των 128 bit θεωρείται εξαιρετικά ικανοποιητική. Πέρα από αυτό βέβαια, το κάθε σύστημα ελέγχει συνεχώς την αυθεντικότητα της επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη,  και  του  κεντρικού συστήματος.  Σε οποιαδήποτε  διαταραχή  ή  παρεμβολή  στην  επικοινωνία,  η  συναλλαγή διακόπτεται άμεσα και η επικοινωνία με το κεντρικό υπολογιστή της τράπεζας πρέπει  να  αποκατασταθεί  από  την  αρχή  με  την  αναγνώριση  του  χρήστη [Ναυτεμπορική, 2004].
Η αυθεντικότητα του χρήστη επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός ονόματος χρήστη (user ID) και ενός κωδικού πρόσβασης (password) το οποίο είναι μυστικό και το γνωρίζει αποκλειστικά και μόνο ο χρήστης. Ο κωδικός αυτός εκδίδεται τις περισσότερες  φορές  από  το  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα  και  είναι  αυστηρά προσωπικός.  Το  τελευταίο  ορίζει  κανόνες  ασφαλείας  τις  οποίες  πρέπει  να ακολουθεί κάθε μυστικός κωδικός πρόσβασης. Για παράδειγμα, μπορεί να ορίσει ότι  ο  κωδικός  πρόσβασης  που  εισάγει  κάθε  χρήστης  θα  πρέπει  να  έχει συγκεκριμένο  μήκος  και  οι  χαρακτήρες  που  περιέχει  να  αντλούνται  από συγκεκριμένο σύνολο αλφαριθμητικών χαρακτήρων [Ταβλαρίδης, 2000].
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Για την αποφυγή υποκλοπής του συνθηματικού,  όλες οι  εφαρμογές ποτέ δεν αποτυπώνουν τον κωδικό στην οθόνη του υπολογιστή,  αλλά τον εμφανίζουν κρυπτογραφημένο  ή  με  τη  μορφή  αστεριών.  Η  αποτυχημένη  εισαγωγή  στο σύστημα και η επανάληψή της για ένα ικανό αριθμό προσπαθειών, οδηγεί στο κλείδωμα  του  λογαριασμού.  Το  ξεκλείδωμα  είναι  δυνατό  μόνο  μέσω  της τράπεζας, κάτι που βοηθά στο να αποτραπούν προσπάθειες «μαντέματος» του κωδικού πρόσβασης. Επίσης, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του λίγα μόνο λεπτά για  να  ολοκληρώσει  την  εισαγωγή  του  στο  σύστημα.  Έτσι,  αν  δεν  κάνει εισαγωγή στην εφαρμογή μέσα σε  π.χ.  πέντε  λεπτά,  η  εφαρμογή  κλείνει  και απαιτείται από το χρήστη να ολοκληρώσει ξανά την εισαγωγή του στο σύστημα. Επίσης,  αν  μείνει  η  εφαρμογή  αδρανής  για  κάποιο  χρονικό  διάστημα  (για παράδειγμα δέκα λεπτών), τότε επίσης η εφαρμογή τερματίζεται αυτόματα για να αποκλείσει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα .
Μία  απειλή  που  έχει  εμφανιστεί  για  το  συγκεκριμένο  δίκτυο  τα  τελευταία χρόνια, είναι τα λεγόμενα προγράμματα «key loggers». Τα τελευταία αποτελούν κακόβουλο  λογισμικό  και  αποσκοπούν  στην  αποθήκευση  του  κάθε  τι πληκτρολογεί  ο  χρήστης  στον  υπολογιστή  του.  Έτσι,  καταφέρνουν  να υποκλέπτουν κωδικούς και συνθηματικά, χωρίς φυσικά να γίνονται αντιληπτά από  το  χρήστη.  Πολλές  τράπεζες,  για  να  παρακάμψουν  αυτό  τον  κίνδυνο, χρησιμοποιούν εικονικά πληκτρολόγια (virtual keyboards). Με αυτή τη μέθοδο, όταν ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό του για να εισέλθει στο σύστημα internet banking, εμφανίζεται στην οθόνη του ένα πληκτρολόγιο από όπου  με  το  ποντίκι  πατάει  τα  πλήκτρα  εικονικά  για  να  συμπληρώσει  το συνθηματικό του. Έτσι, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το πληκτρολόγιο και αν  ο  υπολογιστής  του  έχει  μολυνθεί  από  ένα  πρόγραμμα  key logger,  το τελευταίο δεν θα μπορέσει να υποκλέψει τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα.
Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προέρχονται από οποιαδήποτε τράπεζα πλέον, υπογράφονται ψηφιακά. Τα τελευταία χρόνια έχουν πληθύνει ανησυχητικά τα κρούσματα  phishing τα οποία οδήγησαν  στην υποχρεωτική ψηφιακή υπογραφή.  Κατά το φαινόμενο  phishing,  πολλοί πελάτες τραπεζών δέχονται ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία δεν προέρχονται από την τράπεζα με 
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την οποία συνεργάζονται και τα οποία προσπαθούν να τους παραπλανήσουν με απώτερο  σκοπό  την  υποκλοπή  προσωπικών  πληροφοριών  (μυστικούς κωδικούς, αριθμούς πιστωτικών καρτών, αριθμούς λογαριασμού κλπ). Σχεδόν όλες οι τράπεζες προειδοποιούν γι’ αυτό το φαινόμενο και έτσι χρησιμοποιούν ψηφιακές  υπογραφές,  χρησιμοποιώντας  το  διαδικτυακό  πρότυπο  Secure Multipurpose internet mail extensions (S/MIME), ώστε να παρέχουν βεβαιότητα στους πελάτες της ως προς το ότι το μήνυμα e-mail προέρχεται πράγματι από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ότι δεν έχει αλλοιωθεί κατά τη διαδρομή του και ότι δεν περιέχει επικίνδυνο περιεχόμενο. 
Στις  παρακάτω εικόνες  μπορούμε  να  δούμε  ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγμα ψηφιακής υπογραφής που χρησιμοποιεί η Εθνική Τράπεζα για την διασφάλιση της ασφάλειας των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :

Πίνακας 4
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Πίνακας 5

Πέρα όμως και από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και οι ιστοσελίδες που  οδηγούν  στην  εφαρμογή  Internet banking κάθε  τράπεζας,  παρέχουν ψηφιακά  πιστοποιητικά  για  την  αξιοπιστία  του  περιεχομένου  και  τη διασφάλιση της καταγωγής της ιστοσελίδας, σε μια προσπάθεια αποτροπής του φαινομένου phishing [Φραγκάκης, 1997].
Υπάρχουν  πολλοί  τρόποι  για  να  αποκτήσει  κάποιος  πιστοποιητικό αυθεντικότητας αλλά οι περισσότερες τράπεζες προτιμούν να τα εκδίδουν από διεθνούς  κύρους  οργανισμούς  έκδοσης  πιστοποιητικών  παρουσίας  στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα η VeriSign. Με τη χρήση των πιστοποιητικών, κάθε  φορά  που  ο  πελάτης  πλοηγείται  στην  ιστοσελίδα,  εμφανίζεται  η προέλευση αυτής ώστε να είναι σίγουρος ότι πλοηγείται στην αυθεντική σελίδα που προέρχεται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Στην  παρακάτω εικόνα μπορούμε  να  δούμε  ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγμα ψηφιακού πιστοποιητικού που παρέχει την ασφάλεια των συναλλαγών και τη μη διαρροή δεδομένων. Το πιστοποιητικό προέρχεται από την ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας :
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Πίνακας 6

Σε κάθε εισαγωγή του στο σύστημα, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχει συνδεθεί με τον πραγματικό δικτυακό τόπο (site) της τράπεζας, γεγονός που επιβεβαιώνεται με την ύπαρξη των παραπάνω ψηφιακών πιστοποιητικών.
Αδιαμφισβήτητα,  η  ηλεκτρονική τραπεζική  και  η  εμφάνισή της  τα  τελευταία χρόνια έδωσε μια μεγάλη ώθηση στη διεκπεραίωση των τραπεζικών εργασιών. Ο  κάθε  τραπεζικός  πελάτης μπορεί  πλέον εύκολα και  από το δικό του χώρο μέσω  διαδικτύου  να  ολοκληρώσει  ένα  αρκετά  μεγάλο  πλήθος  τραπεζικών εργασιών,  κερδίζοντας  σε  χρόνο  αλλά  και  χρήμα  καθώς  το  κόστος διεκπεραίωσης  είναι  μηδαμινό και  τις  περισσότερες  φορές  δεν  χρεώνεται  γι’ αυτές.Σίγουρα  όμως  δεν  είναι  και  ο  σημαντικότερος  παράγοντας  που  ώθησε  στην εξέλιξη  των  τραπεζικών  εργασιών.  Πολλές  φορές  η  ηλεκτρονική  τραπεζική ταυτίζεται λανθασμένα με το σύνολο των ψηφιακών καναλιών διεκπεραίωσης τραπεζικών εργασιών. Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες :

• Λανθασμένα  ταυτίζεται  το  διαδίκτυο  με  το  σύνολο  των  ψηφιακών καναλιών που υπάρχουν  σήμερα καθώς το πρώτο είναι  το  πιο  άμεσα αντιληπτό μέσο.
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• Η ηλεκτρονική τραπεζική αποτελεί ένα εντυπωσιακά σύγχρονο εργαλείο το  οποίο  παρέχεται  ως  υπηρεσία  στον  καθένα  χωρίς  κόστος  χρήσης, παραμερίζοντας έτσι άλλες ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς κάποιο από αυτά τα δύο χαρακτηριστικά.
Αυτή  η  υπερεκτίμηση  της  ηλεκτρονικής  τραπεζικής  οδηγεί  τις  περισσότερες φορές  σε  λάθος  συμπεράσματα  αλλά  και  στην  υποτίμηση  των  λοιπών ψηφιακών καναλιών και υπηρεσιών.

2.8. Διατραπεζικά δίκτυα εξυπηρέτησηςΤα  διατραπεζικά δίκτυα εξυπηρέτησης  ίσως  αποτελούν  τη  ραχοκοκαλιά  των διατραπεζικών  δικτύων,  καθώς  μέσω  αυτών  υλοποιούνται  και  λειτουργούν αρκετά  άλλα  δίκτυα  και  υπό-δίκτυα  εξυπηρέτησης  και  διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών. Έτσι για παράδειγμα, το δίκτυο των ATM εξυπηρετεί τον  πελάτη  κάνοντας  χρήση  του  διατραπεζικού  δικτύου  Maestro ή  του συστήματος ΔΙΑΣ [Αρχοντάκης, 1999].
Πέρα όπως από τα υπό-δίκτυα που εξυπηρετούνται μέσω των διατραπεζικών δικτύων, υπάρχουν και άλλα αυτόνομα διατραπεζικά δίκτυα. Ένα από αυτά τα αυτόνομα  δίκτυα  είναι  και  το  σύστημα  ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.  Το  τελευταίο, χαρακτηρίζεται  ως ένα Σύστημα Συγκέντρωσης Κινδύνων (ΣΣΚ).  Το σύστημα περιλαμβάνει δεδομένα κινδύνων φυσικών προσώπων από αρχεία που άρχισαν να  αποστέλλονται  σταδιακά  από  τους  Φορείς  από  τον  Μάιο  του  2003  και αφορούν  δάνεια  και  κάρτες  που  έχουν  καταχωρηθεί  στο  ΣΣΚ  με  την προϋπόθεση ότι το φυσικό πρόσωπο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την αποστολή και επεξεργασία των δεδομένων του.
Το συγκεκριμένο δίκτυο δεν είναι ευρύτερα γνωστό στην πελατειακή βάση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρά μόνο ως όνομα, και όχι για τη λειτουργία και χρησιμότητά του. Ήδη στο σύστημα αποστέλλουν στοιχεία σχεδόν όλα τα 
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πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικές εταιρείες, τόσο για δάνεια, όσο και για πιστωτικές – χρεωστικές κάρτες [Κοκκομέλης, 1995]. 
Η λειτουργία δανείων με τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει εξασφαλίζει την ομαλή  συλλογή  από  τους  Φορείς  των  στοιχείων  που  αφορούν  σε  οφειλές καταναλωτικών,  προσωπικών,  ανοικτών,  στεγαστικών  δανείων,  δανείων λιανικής πρακτόρευσης (retail factoring) και overdrafts, την επεξεργασία τους, τον  έλεγχο  πληρότητας  των  στοιχείων  τους  καθώς  και  τη  διάχυση  των επεξεργασμένων  πληροφοριών.  Το  σύστημα  δεν  παρέχει  πληροφορίες  για δάνεια  αγροτικής  πίστης,  επαγγελματικής  πίστης,  επιχειρηματικά  δάνεια  και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί βάσει ειδικών πιστωτικών ρυθμίσεων. 
Η λειτουργία καρτών με τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει, εξασφαλίζει την ομαλή συλλογή από τους Φορείς των στοιχείων που αφορούν σε οφειλές από πιστωτικές κάρτες και κάρτες διευκόλυνσης, την επεξεργασία τους, τον έλεγχο πληρότητας των στοιχείων τους καθώς και  τη διάχυση των επεξεργασμένων πληροφοριών.
Στα  πλαίσια  του  Συστήματος  Συγκέντρωσης  Κινδύνων  αποστέλλονται  στην Τειρεσίας  Α.Ε.  όλα  τα  δάνεια  και  κάρτες  για  τα  οποία  η  τράπεζα  έχει εξασφαλίσει από τον ενδιαφερόμενο ρητή συγκατάθεση αποστολής στοιχείων, και μόνον αυτά [Δουκίδης, 2001]. 
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3. Χειρισμός της γνώσης

3.1. ΕισαγωγήΗ γνώση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα τα οποία διακινούνται μέσω των δικτύων. Η γνώση αποτελεί καθαρά το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της  πληροφορίας.  Η  τελευταία  μπορούμε  να  πούμε  ότι  δεν  αποτελεί  άμεσα εμπορεύσιμο προϊόν χωρίς την αναγκαία συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση [Vartanian, 2000].
Από  την  επεξεργασία  της  πληροφορίας  μπορούμε  να  εξάγουμε  τη  γνώση,  η οποία αποτελεί εφαρμόσιμο, εμπορεύσιμο και άμεσα αξιοποιήσιμο προϊόν. Τα χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  δίνουν  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  συλλογή  και αξιοποίηση της γνώσης,  με κύριο μοχλό συλλογής αυτής,  τα νέα εναλλακτικά δίκτυα.
Παρακάτω, θα ασχοληθούμε με τον μηχανισμό – διαδικασία που χρησιμοποιούν σήμερα όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με απώτερο σκοπό την μετάδοση και την επεξεργασία της γνώσης.

3.2. Η διαδικασία της συλλογήςΜε την ανάπτυξη της πληροφορικής, η διαδικασία της συλλογής πληροφορίας αλλά και γνώσης ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο να ολοκληρωθεί, όσο σήμερα. Η πληροφορική  παρέχει  πλέον  τα  αναγκαία  μέσα  και  εργαλεία  για  την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, πιο γρήγορα από ποτέ.
Σε  παλιότερες  εποχές,  η  μόνη  διαδικασία  συλλογής  πληροφοριών  αλλά  και γνώσης  ήταν  οι  εμπορικές  πληροφορίες  που  αντάλλασσαν  μεταξύ  τους  τα χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα,  αλλά  και  η  παλιά,  παραδοσιακή  και  πάντα αποτελεσματική  μέθοδος  συλλογής  ερωτηματολογίων.  Σήμερα,  η  συλλογή 

46



πραγματοποιείται κυρίως ηλεκτρονικά, με τη χρήση διάφορων μεθόδων, όπως οι εξής [Zona Research Incorporation] :
• Web crawlers

Η  ηλεκτρονική  συμπεριφορά  των  πελατών  συλλέγεται  με  την πραγματοποίηση κάθε επαφής ή και την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. Σε πρώτη φάση συλλέγονται όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές (είτε μέσω internet banking είτε  μέσω  του  δικτύου  ΑΤΜ)  κάθε  πελάτη  και  στην συνέχεια όλες οι φυσικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον τελευταίο στα υποκαταστήματα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται.  Τα προγράμματα  Web crawlers αναλαμβάνουν την όλη διαδικασία συλλογής πληροφοριών για κάθε πελάτη ξεχωριστά καθώς  βρίσκονται  σε  εγρήγορση  εικοσιτέσσερις  ώρες  το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.
• Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια

Οι  πελάτες  καλούνται  από  το  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα  με  το  οποίο συνεργάζονται  να  συμπληρώσουν  ηλεκτρονικά  ερωτηματολόγια.  Η διαφορά  από  τα  φυσικά  ερωτηματολόγια  έγκειται  στο  ότι  τα ηλεκτρονικά συλλέγονται πιο εύκολα και καταχωρούνται κεντρικά σε μία ενιαία  βάση  δεδομένων.  Η  συμπλήρωσή  τους  είναι  ταχύτερη  από  τη φυσική συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Επιπλέον, η συγκεντρωτική αποθήκευσή  τους  κάνει  τη  διαδικασία  της  επεξεργασίας  αρκετά  πιο εύκολη  και  γρήγορη.  Οι  πελάτες  δελεάζονται  να  συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια μέσω διάφορων προσφορών, δώρων και υπηρεσιών που παρέχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
• Data mining

Η συγκεκριμένη μέθοδος αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Σήμερα έχει εξελιχθεί τόσο πολύ ώστε να αποτελεί ολόκληρη επιστήμη. Η 
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εξόρυξη δεδομένων, όπως είναι ο αντίστοιχος ελληνικός όρος, αποτελεί μια  εξαιρετικά  πολύπλοκη  διαδικασία  κατά  την  οποία  ένας  τεράστιος όγκος  δεδομένων  καταχωρούνται  και  στη  συνέχεια,  συνδυάζονται  με στόχο την εξαγωγής της πολύτιμης γνώσης.
Οι παραπάνω μέθοδοι είναι οι πλέον διαδεδομένες και χρησιμοποιούνται από το σύνολο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

3.3. Η διαδικασία της μετάδοσηςΗ  γνώση  μέσω  των  εναλλακτικών  δικτύων  εξυπηρέτησης  τραπεζικών συναλλαγών  μεταδίδεται  ταχύτατα  και  αμφίδρομα  μεταξύ  των χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων  και  των  πελατών  τους.  Η  ανάπτυξη  της πληροφορικής, η παγκόσμια ηλεκτρονική δικτύωση αλλά και οι εξελίξεις στην ηλεκτρονική ασφάλεια είναι οι κύριοι άξονες που οδηγούν την ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων αλλά και καθορίζουν τον τρόπο μετάδοσης της γνώσης.
Η  επέκταση  του  διαδικτύου  έδωσε  νέες  προοπτικές  στην  επικοινωνία.   Τα συχνότερα μέσα μετάδοσης της γνώσης είναι τα κάτωθι :

• Μέσω του διαδικτύου (internet)
Σήμερα,  ένας  τεράστιος  όγκος  δεδομένων  διακινείται  μέσω  του διαδικτύου. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος όγκος έχει φτάσει σε αστρονομικά επίπεδα και συνεχίζει να αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.  Συχνότερα μέσα  μετάδοσης  αποτελούν  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  οι  ομάδες ενημέρωσης (news groups), η επικοινωνία πραγματικού χρόνου (chat), τα φόρουμ (bulletin forums), οι ιστοσελίδες (web pages,  portals,  vortals και πολλές ακόμα κατηγορίες ιστοσελίδων) κ.α.

• Μέσω μισθωμένων γραμμών (leased lines)
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Τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκμισθώνουν τηλεφωνικές γραμμές  για  την  δημιουργία  των  δικτύων  τους.  Κάθε  τράπεζα  σε συνεργασία  με  τον  παροχέα  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  με  τον  οποίο συνεργάζεται,  εκμισθώνει  γραμμές  και  υλοποιεί  το  απαιτούμενο ηλεκτρονικό δίκτυο για την ολοκλήρωση των εναλλακτικών υπηρεσιών και εναλλακτικών δικτύων που προσφέρει. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι αρκετά οικονομική και το μοναδικό μειονέκτημα που εμφανίζει είναι ότι το  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα  βασίζεται  αποκλειστικά στην  αξιοπιστία του παροχέα για την αδιάκοπη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
• Μέσω ιδιόκτητων δικτύων (private networks)

Πολλά  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  προχωρούν  στην  κατασκευή ιδιόκτητων  δικτύων  για  τη  διασύνδεση  των  καταστημάτων  τους,  του δικτύου  ΑΤΜ  και  των  κεντρικών  πληροφοριακών  συστημάτων  που διαθέτουν. Το κόστος αυτής της επιλογής είναι τεράστιο αλλά σε αυτή την  περίπτωση,  η  κάθε  τράπεζα  δεν  εξαρτάται  από  κανένα  παροχέα ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  για  την  υποστήριξη  της  λειτουργίας  των συστημάτων της. Έτσι, μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους τοπικό δίκτυο  (local area network ή  intranet)  για  την  διεπιχειρησιακή  και ενδοεργασιακή επικοινωνία στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης – τράπεζας.
• Μέσω VPN (virtual private networks)

Τα  δίκτυα  VPN αποτελούν  ειδική  παραλλαγή  δικτύων  που προμηθεύονται  οι  τράπεζες  από  παροχείς  υπηρεσιών  διαδικτύου  και αποτελούνται  από  ασφαλείς  γραμμές  επικοινωνίας  με  τη  χρήση κρυπτογράφησης. Έχουν μεγαλύτερο κόστος από την απλή επικοινωνία μέσω  διαδικτύου,  αλλά  παρέχουν  αυξημένη  ασφάλεια  και κρυπτογράφηση στην επικοινωνία.
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Η  δημιουργία  τέτοιων  δικτύων  έχει  σήμερα  χαμηλό  κόστος  τόσο  σε  θέματα υλικού και  λογισμικού,  όσο  και  σε  θέματα διαχείρισης  και  επεξεργασίας  της γνώσης.
Κάθε  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα  δημιουργεί  τις  δικές  του  υποδομές  για  την μετάδοση  της  γνώσης  και  φροντίζει  αντίστοιχα  να  τις  συνδέει  με  τα διατραπεζικά δίκτυα που έχουν ήδη δημιουργηθεί και τα αναλύσαμε πλήρως πιο πάνω.  Η  συμβατότητα  μεταξύ  των  δικτύων  εξασφαλίζεται  από  κατάλληλο λογισμικό και προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα φροντίζει για την ομαλή και συμβατή επικοινωνία των δικτύων και την ορθή μετάδοση της γνώσης.

3.4. Η ασφάλεια στη μετάδοσηΤα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  προσέχουν  ιδιαίτερα  στην  ασφάλεια μετάδοσης των πληροφοριών, των δεδομένων και γενικότερα της γνώσης από και  προς  τους  πελάτες  τους.  Η  ασφάλεια  σε  γενικότερες  γραμμές  βασίζεται πάνω  στην  κρυπτογράφηση  των  δεδομένων  και  στη  λεγόμενη  «Πολιτκή Κρυπτογράφησης» ή «Πολιτική Ασφάλειας» κάθε τράπεζας.Το  σύνολο  των  χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων  καταρτίζουν  την  δική  τους πολιτική της Κρυπτογραφίας, η οποία έχει σκοπό να παρουσιάσει τους κανόνες που  πρέπει  να  ακολουθεί  η  κάθε  τράπεζα  για  την  εφαρμογή  μεθόδων κρυπτογράφησης  κατά  την  διακίνηση  εμπιστευτικών  και  απόρρητων πληροφοριών ή δεδομένων μεταξύ των πληροφοριακών της συστημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών αυτών.Η  συγκεκριμένη  πολιτική  ασφάλειας  ισχύει  για  όλους  τους  εργαζόμενους, συμβούλους και συνεργάτες της τράπεζας που χρησιμοποιούν ή διαχειρίζονται πληροφοριακά  συστήματα  της  τράπεζας.  Επίσης  ισχύει  για  κάθε  έχοντα οιαδήποτε  σχέση  εργασίας  με  την  τράπεζα,  εφόσον  έχει  πρόσβαση  σε πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας.
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Όσον  αφορά  την κρυπτογράφηση,  αυτή  βασίζεται  πάνω  στην  επιμέρους κρυπτογράφηση κάθε δεδομένου,  πληροφορίας ή γνώσης που διακινείται,  ως εξής :
• Κρυπτογράφηση πληροφοριών
• Η  κρυπτογράφηση  των  πληροφοριών  πραγματοποιείται  με  βάση  τα επίπεδα  διαβάθμισης  που  τους  έχουν  αποδοθεί.  Οι  εμπιστευτικές  και απόρρητες πληροφορίες κρυπτογραφούνται κατά τη μετάδοσή τους στο δίκτυο,  με  τη  χρήση  ειδικού  λογισμικού  ή  υλικού  (hardware) κρυπτογράφησης,  εγκεκριμένου  από  την  Διεύθυνση  Πληροφορικής  / Υποδ/νση Ασφάλειας Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού.
• Κρυπτογράφηση αποθηκευμένων πληροφοριών
• Όπου είναι εφικτό από τεχνική άποψη, οι εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες που αποθηκεύονται σε μαγνητικά μέσα (μαγνητικές ταινίες, φορητούς  υπολογιστές,  CD-ROMs  κ.λπ.)  κρυπτογραφούνται  επίσης  με χρήση ειδικού λογισμικού ή υλικού (hardware) κρυπτογράφησης.
• Κρυπτογράφηση πληροφοριών κατά τη μεταφορά χρηματικών ποσών
• Οι ηλεκτρονικές εντολές κίνησης κεφαλαίων κρυπτογραφούνται.
• Διαβάθμιση  των  πληροφοριών  που  είναι  σχετικές  με  κάθε κρυπτογράφηση
• Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στα στοιχεία κάθε κρυπτογράφησης (υλικό,  λογισμικό,  κλειδιά  κρυπτογράφησης)  διαβαθμίζονται  ως απόρρητες.
• Μετάδοση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Εμπιστευτικές  ή  απόρρητες  πληροφορίες  που  πρέπει  να  μεταδοθούν μέσω  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας  ή  να  μεταβιβαστούν  στο  δίκτυο κρυπτογραφούνται  σύμφωνα  με  τις  καθορισμένες  και  εγκεκριμένες μεθόδους κρυπτογράφησης της Τράπεζας.
• Μετάδοση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων
• Εμπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες ή ευαίσθητα δεδομένα (αριθμοί πιστωτικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης κ.λπ.) δεν μεταδίδονται μέσω ηλεκτρονικών  μηνυμάτων,  εκτός  εάν  αυτά  είναι  κρυπτογραφημένα 
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σύμφωνα  με  τις  καθορισμένες  και  εγκεκριμένες  μεθόδους κρυπτογράφησης της Τράπεζας.
• Προστασία πληροφοριών αυθεντικοποίησης
• Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των χρηστών στα συστήματα της Τράπεζας προστατεύονται κατάλληλα. Πληροφορίες αυθεντικοποίησης  που  δεν  υπόκεινται  σε  αλλαγές  ή  που επαναχρησιμοποιούνται  κρυπτογραφούνται  κατά  τη  διάρκεια  της αποθήκευσής τους και καθώς μεταδίδονται στο δίκτυο της Τράπεζας, με τη  χρησιμοποίηση  ισχυρών  μεθόδων  κρυπτογράφησης.  Μη  ισχυρές μέθοδοι  κρυπτογράφησης  (π.χ.  LAN  Manager  hashing)  δεν χρησιμοποιούνται, παρά μόνο αν είναι αναγκαίο για τη συμβατότητα με παλαιά συστήματα.
• Αντίστοιχα με την κρυπτογράφηση, χρησιμοποιούνται κατά κόρων και ψηφιακές υπογραφές, σύμφωνα με τα εξής :
• Οι  ψηφιακές  υπογραφές  υλοποιούνται  χρησιμοποιώντας  μεθόδους κρυπτογράφησης βασισμένες σε ένα μοναδικό ζεύγος κλειδιών, όπου το ένα κλειδί χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της υπογραφής (μυστικό κλειδί / private key) και το άλλο για να ελέγξει την αυθεντικότητα της υπογραφής (δημόσιο κλειδί / public key).
• Η  εμπιστευτικότητα  και  η  ακεραιότητα  του  μυστικού  κλειδιού διασφαλίζεται  κατάλληλα.  Το  κλειδί  αυτό  διατηρείται  μυστικό,  αφού οποιοσδήποτε  έχει  πρόσβαση  σε  αυτό  μπορεί  να  υποκλέψει  την υπογραφή που ανήκει στον εξουσιοδοτημένο ιδιοκτήτη του κλειδιού.
• Τα  κλειδιά  κρυπτογράφησης  που  χρησιμοποιούνται  για  τις  ψηφιακές υπογραφές  είναι  διαφορετικά  από  αυτά  που  χρησιμοποιούνται  για κρυπτογράφηση 
• Σε κάθε περίπτωση, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποποιούνται κάθε ευθύνη στις περιπτώσεις που :
• Όταν  η  Τράπεζα  λαμβάνει  ή  αποστέλλει  ευαίσθητα δεδομένα από  και προς  εξωτερικούς  συνεργάτες  χρησιμοποιούνται  οι  υπηρεσίες  μη αποποίησης  ευθύνης,  όπου  κρίνεται  απαραίτητο.  Αυτή η  αρχή της  μη αποποίησης ευθύνης χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ο 
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αποδέκτης  της  μετάδοσης  δεδομένων  δεν  υποστηρίζει  τα  πρότυπα κρυπτογράφησης της Τράπεζας. 
• Οι εξωτερικοί συνεργάτες και οι πελάτες της Τράπεζας ενημερώνονται σχετικά  και  καλούνται  να  χρησιμοποιούν  τις  καθορισμένες,  από  την Τράπεζα, διαδικασίες κρυπτογράφησης, όπου χρειάζεται και όπου είναι εφικτό.
• Εάν  οι  εξωτερικοί  συνεργάτες  ή  οι  πελάτες  αρνηθούν  να χρησιμοποιήσουν  αυτές  τις  διαδικασίες,  το  Προσωπικό  της  Τράπεζας διατηρεί  τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία της άρνησης και αποσπά γραπτή δήλωση αποδοχής του κινδύνου που ενέχει μια τέτοια απόφαση από τον εξωτερικό συνεργάτη ή τον πελάτη της Τράπεζας.

Η  διαχείριση  των  κρυπτογραφικών  κλειδιών  είναι  σημαντική  για  την αποτελεσματική  χρήση  των  μεθόδων  κρυπτογράφησης.  Οποιαδήποτε παραβίαση ή απώλεια των κρυπτογραφικών κλειδιών μπορεί να οδηγήσει στην παραβίαση  της  εμπιστευτικότητας,  ακεραιότητας  ή  διαθεσιμότητας  των πληροφοριών. Η ευθύνη για την διαχείριση κλειδιών αποδίδεται μόνο σε άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης, τα οποία έχουν υπογράψει συμφωνία μη αποκάλυψης. Για κάθε λύση κρυπτογράφησης ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα:
• Προστασία των κλειδιών κρυπτογράφησης:
• Όλα  τα  κλειδιά  προστατεύονται  από  μη  εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις,  καταστροφές  και  γνωστοποιήσεις,  σύμφωνα  με  τα σχετικά  πρότυπα  της  Τράπεζας  που  αφορούν  στην  προστασία  των πληροφοριακών  της  αγαθών.  Οι  υπεύθυνοι  των  συστημάτων διασφαλίζουν την προστασία των κλειδιών κρυπτογράφησης που τους έχουν  δοθεί.  Φροντίζουν  ώστε  να  μη  δημιουργούνται  εκτυπώσεις  ή φωτοαντίγραφα που περιέχουν τα μυστικά κλειδιά και διασφαλίζουν με κωδικό  πρόσβασης  τις  ταυτότητες  (userid)  των  χρηστών  που  έχουν στην κατοχή τους κλειδιά κρυπτογράφησης.

•    Η  πρόσβαση  στα  κλειδιά  περιορίζεται  μόνο  στο  εξουσιοδοτημένοΠροσωπικό.
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- Τα  μυστικά  κλειδιά  μεταδίδονται  ξεχωριστά  από  τις κρυπτογραφημένες  με  αυτά  τα  κλειδιά  πληροφορίες,  κατά προτίμηση μέσω διαφορετικών διαύλων επικοινωνίας.- Όλο το υλικό (hardware) και  το  λογισμικό κρυπτογράφησης         προστατεύεται  με κατάλληλες  τεχνικές ελέγχου πρόσβασης.
- Τα κλειδιά κρυπτογράφησης δεν γνωστοποιούνται προφορικά.- Τα  κλειδιά  κρυπτογράφησης  δεν  μεταφέρονται  σε  απλό  μη κρυπτογραφημένο κείμενο, παρά μόνο αν ο αρμόδιος φορέας το έχει εγκρίνει εγγράφως.

• Χρήση  των  κλειδιών  κρυπτογράφησης  όπου  οι  ακόλουθοι  κανόνες ισχύουν αναφορικά με τη χρήση κλειδιών κρυπτογράφησης: - Τα κλειδιά κρυπτογράφησης πληροφοριών ή συνδέσεων επικοινωνίας (session) ανανεώνονται σε κάθε σύνδεση επικοινωνίας (session).- Τα κλειδιά κρυπτογράφησης για τα συστήματα κρυπτογράφησης συνδέσμων επικοινωνίας (link encryptors) ανανεώνονται μια φορά το χρόνο.- Τα γενικά κλειδιά κρυπτογράφησης (master keys) ανανεώνονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.- Όταν  γίνει  αίτηση  για  μια  λειτουργία  και  το  κλειδί αυθεντικοποίησης  δεν  εγκριθεί,  η  λειτουργία  δεν  πρέπει  να υλοποιηθεί  και  πρέπει  να  υπάρξει  άμεση  επικοινωνία  με  την μονάδα  που  την  αιτήθηκε  προκειμένου  να  ελεγχθεί  τόσο  η λειτουργία όσο και το κλειδί και να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα επικοινωνίας.
• Περιορισμός στη χρήση κλειδιών που δεν ανήκουν στην Τράπεζα
• Μόνο  τα  κλειδιά  που  εκδίδει  η  Τράπεζα  χρησιμοποιούνται  για  τους επιχειρησιακούς σκοπούς και τις λειτουργίες της.
• Ανάκτηση κλειδιών
• Το  σύστημα  κρυπτογράφησης  περιλαμβάνει  διαδικασίες  ανάκτησης κλειδιών  κρυπτογράφησης,  για  να  είναι  δυνατή  η  ανάκτηση  των δεδομένων σε μη κρυπτογραφημένη μορφή, σε περίπτωση που δεν είναι 
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δυνατή  η  αποκρυπτογράφησή  τους  εξαιτίας  λαθών  ή  άλλων προβλημάτων  του  συστήματος.  Όλες  οι  γενικές  διαδικασίες κρυπτογράφησης  αρχείων  και  των  μηνυμάτων  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαθέτουν κεντρικές λειτουργίες ανάκτησης δεδομένων. Η γνωστοποίηση της λειτουργίας ανάκτησης κλειδιών και η πρόσβαση σε αυτή περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Εξοπλισμός δημιουργίας / διαχείρισης κλειδιών
• Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, αποθήκευση και αρχειοθέτηση  κλειδιών  φυλάσσεται  σε  χώρους  με  υψηλά  επίπεδα φυσικής  και  περιβαλλοντικής  ασφάλειας  και  υπό  την  ευθύνη  του υπεύθυνου  του  αντίστοιχου  συστήματος.  Ως  χώροι  φύλαξης  των σχετικών  εντύπων  και  μέσων  αποθήκευσης  προτείνονται  κλειδωμένα συρτάρια  κατά  τη  διάρκεια  των  εργασίμων  ωρών  της  Τράπεζας  και χρηματοκιβώτιο κατά τις μη εργάσιμες ώρες.
• Εάν, ο υπολογιστής που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των κλειδιών είναι συνδεδεμένος στο εσωτερικό δίκτυο τα δικαιώματα πρόσβασης στα αρχεία  του  και  τα  προγράμματά  του  περιορίζονται.  Επίσης,  δεν επιτρέπεται αντικατάσταση του δίσκου του κατά την συντήρησή του.
• Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή Προσωπικού στη δημιουργία, απόδοση και χρήση  των  κλειδιών  υπάρχει  διαχωρισμός  καθηκόντων,  ειδικά  στην περίπτωση  όπου  η  παραγωγή  των  κλειδιών  γίνεται  χωρίς  χρήση λογισμικού.
• Σε περιπτώσεις οργανωτικών μεταβολών που οδηγούν σε διακοπή των εργασιών  κρυπτογράφησης,  τα  σχετικά  με  τη  δημιουργία  κλειδιών έντυπα καταστρέφονται και συντάσσεται πρακτικό καταστροφής. Στην καταστροφή  των  εντύπων  αυτών  συμμετέχουν  δύο  εργαζόμενοι, ορισμένοι από τον υπεύθυνο του συστήματος.
• Οποιοδήποτε περιστατικό απώλειας ή καταστροφής εντύπων σχετικών με  την  δημιουργία  ή  την  χρήση  κλειδιών,  αναφέρεται  άμεσα  από  τον υπεύθυνο  του  συστήματος  στην  ανώτερη  ιεραρχική  του  βαθμίδα  και στην Διεύθυνση Πληροφορικής / Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού.
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• Συστήματα που χρησιμοποιούν  φυσικά κλειδιά  είναι,  κατά το δυνατό, φυσικά διαχωρισμένα από τον δικτυακό εξοπλισμό.
• Ενημέρωση χρηστών για την ασφάλεια κλειδιών κρυπτογράφησης
• Η Διεύθυνση Ασφάλειας Συστημάτων,  Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Πληροφορικής ενημερώνει περιοδικά τους χρήστες για τη  σημασία  της  διασφάλισης  των  κλειδιών  κρυπτογράφησης επισημαίνοντας  ότι  πιθανή  απώλειά  τους  θα  έχει  σαν  αποτέλεσμα, μεταξύ των άλλων, αδυναμία αποκρυπτογράφησης των δεδομένων.

Η αποτελεσματικότητα των επιμέρους πολιτικών ασφάλειας  πληροφοριακών συστημάτων  της  Τράπεζας  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  κατάλληλη προστασία  των  πληροφοριακών  αγαθών  της  Τράπεζας.  Είναι  επομένως σημαντικό  η  παρούσα  πολιτική  να  αξιολογείται,  να  αναθεωρείται  και  να ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ανταποκρίνεται πάντα στις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες και στόχους της Τράπεζας καθώς και να  εξυπηρετεί  τους  στόχους  της  Επιχειρησιακής  Πολιτικής  Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Σε περίπτωση που υπάρχει  λόγος απόκλισης από την πολιτική τότε αυτή θα πρέπει  να  δηλώνεται  εγγράφως  και  να  αποστέλλεται  προς  την  αντίστοιχη Διεύθυνση  Πληροφορικής  ή  Διεύθυνση  Ασφαλείας  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων  και  Εξοπλισμού.  Η  δήλωση  αυτή  θα  πρέπει  να  αναφέρει συγκεκριμένα την επιθυμητή απόκλιση, τον λόγο για τον οποίο ζητείται, καθώς και  τα  πιθανά  προβλήματα  που  έχει  δημιουργήσει  η  Πολιτική  στον ενδιαφερόμενο.

3.5. Η διαδικασία της αποθήκευσηςΗ  αποθήκευση  των  πληροφοριών  και  της  γνώσης  είναι  μια  ουσιώδης διαδικασία,  εξαιρετικά  σημαντική για  τη  διαχρονική  αξιοποίηση  της  γνώσης. Σήμερα η τεχνολογία προσφέρει προηγμένες και αξιόπιστες λύσεις τόσο για την 
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αποθήκευση,  όσο  και  για  το  γρήγορο  εντοπισμό  (data retrieval)  της απαιτούμενης γνώσης.Τα κυριότερα μέσα αποθήκευσης που χρησιμοποιούν σήμερα κατά κόρων τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι τα κάτωθι :
• Μαγνητικές ταινίεςΟι μαγνητικές ταινίες είναι ένα μέσο που πρώτο-χρησιμοποιήθηκε πολλές δεκαετίες πριν και σήμερα, παραμένει η πλέον κατάλληλη λύση για την αποθήκευση τεράστιου όγκου δεδομένων. Ο λόγος που χρησιμοποιείται ακόμα είναι ότι έχει εξαιρετικά χαμηλό κόστος αγοράς. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ο μεγάλος χρόνος ανάκτησης των πληροφοριών καθώς  ουσιαστικά  αποτελεί  αναλογικό  μέσο  αποθήκευσης.  Ένα  άλλο μειονέκτημα είναι ότι σαν μαγνητικό μέσο, είναι περισσότερο ευπαθές σε παρεμβολές του περιβάλλοντος.
• Συστοιχίες σκληρών δίσκων (hard disk clustering)Ειδικά  κατασκευασμένες  συστοιχίες  σκληρών  δίσκων  μπορούν  να αποθηκεύσουν  τεράστιο  όγκο  δεδομένων  για  αρκετά  μεγάλο  χρονικό διάστημα. Η όλη κατασκευή του συστήματος έχει αρκετά μεγάλο κόστος και ενδείκνυται για την αποθήκευση δεδομένων για αρκετά χρόνια.
• ΜικροφίσσεςΟι Μικροφίσσες είναι μια μέθοδος εκτύπωσης που μοιάζει αρκετά με την έντυπη  εκτύπωση  δεδομένων.  Η  διαφορά  είναι  ότι  η  εκτύπωση πραγματοποιείται  με  ειδικό  μηχάνημα  σε  ειδικά  πλαστικά  φύλλα  σε σμίκρυνση.  Η  εύρεση  των  δεδομένων  πραγματοποιείται  με  ειδικό μηχανισμό  που  μεγεθύνει  τα  δεδομένα  σε  ορατό  επίπεδο.  Το  κόστος συγκριτικά με τη χρήση χαρτιού είναι σαφώς μεγαλύτερο αλλά η χρήση του πλαστικού προστατεύει  τα δεδομένα καθώς μένει  αναλλοίωτο για περισσότερο  χρονικό  διάστημα  από  ότι  το  χαρτί,  και  σίγουρα περισσότερο χρονικό διάστημα από μία μαγνητική ταινία. Η τελευταία βέβαια,  έχει  μικρότερο  χρόνο  ανάκτησης  πληροφοριών  από  ότι  οι Μικροφίσσες.

57



• Έντυπη μορφήΗ έντυπη μορφή υστερεί σε σχέση με τις Μικροφίσσες καθώς το χαρτί φθείρεται  με  την  πάροδο  του  χρόνου.  Σε  αντίθεση  όμως  με  τις προηγούμενες, το χαρτί έχει εξαιρετικά μικρό κόστος αγοράς, εκτύπωσης και  αποθήκευσης.  Αυτή  η  μέθοδος  ενδείκνυται  για  την  αποθήκευση δεδομένων  που  αφορούν  προηγούμενες  δεκαετίες,  όπου  δεν  υπάρχει ενδιαφέρον  αποθήκευσης  κρίσιμων  δεδομένων.  Στις  παρακάτω φωτογραφίες διακρίνουμε τη μέθοδο εκτύπωσης των στοιχείων από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος [Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος].
Πίνακας 7
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Ο όγκος των δεδομένων που αποθηκεύει κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι  τεράστιος  και  έτσι,  το  κόστος  της  αποθήκευσης  είναι  εξίσου μεγαλύτερο. Στην παρακάτω φωτογραφία μπορούμε να δούμε το σύστημα αποθήκευσης που χρησιμοποιεί η Εθνική Τράπεζα και είναι κατασκευασμένο από την εταιρεία IBM [Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος].
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Πίνακας 10

3.6. Η διαδικασία της επεξεργασίαςΗ επεξεργασία των πληροφοριών και η εξαγωγή της γνώσης από αυτές αποτελεί το κυριότερο κεφάλαιο πάνω στην εκμετάλλευση της πληροφορίας και στη δημιουργία γνώσης. Μέσω αυτής της διαδικασίας, όλες οι πληροφορίες και τα  δεδομένα  που  έχουν  συλλεχθεί,  μετατρέπονται  σε  αξιοποιήσιμη  και εμπορεύσιμη γνώση.Η  διαδικασία  της  επεξεργασίας  βασίζεται  πάνω  σε  πολύπλοκους αλγορίθμους αλλά και ευφυή συστήματα / συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία  κατά  κύριο  λόγο,  λειτουργούν  ως  εργαλεία  εξόρυξης  δεδομένων  (data mining).  Η  λειτουργία  είναι  σε  γενικές  γραμμές  αμφίδρομη  σε  αυτή  την περίπτωση,  προς  δύο  συγκεκριμένες  κατευθύνσεις,  κάτι  που  επιβάλλεται άλλωστε από τον τεράστιο όγκο δεδομένων :
• Την εξειδικευμένη αναζήτηση
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• Στην εξειδικευμένη αναζήτηση τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης γνώσης  αναζητούν  συγκεκριμένες  συμπεριφορές,  συναλλαγές  και συναλλακτικές  συνήθειες  βάσει  προϋπαρχόντων  ερευνών  και εκτιμήσεων, ώστε να εξαχθεί η αντίστοιχη γνώση που αναφέρεται πάνω στα δεδομένα. Έτσι, για παράδειγμα, στην περίπτωση που ένας πελάτης πραγματοποιεί  μεγάλο  όγκο  συναλλαγών  μέσω  λογαριασμού ταμιευτηρίου,  το  πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει  να μπορεί  να τον εντοπίσει και στη συνέχεια να του προωθήσει εξατομικευμένα προϊόντα όπως είναι ο λογαριασμός όψεως (ο οποίος δεν χρεώνει το πελάτη με έξοδα  ανά  συναλλαγή).  Άλλο  παράδειγμα  είναι  ο  εντοπισμός μετακινήσεων  τεράστιων  ποσών  που  ίσως  οδηγήσει  στο  εντοπισμό απάτης ή προσπάθειας ξεπλύματος μαύρου χρήματος
• Την αναζήτηση τυχαίων συσχετισμών
• Σε αυτή την περίπτωση, τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι εντελώς διαφοροποιημένα  από  την  εξειδικευμένη  αναζήτηση  και  οδηγούν  σε συμπεράσματα  που  απέχουν  πολύ  από  αυτό  που  ίσως  περιμέναμε.  Η αναζήτηση –  εξόρυξη γνώσης (data mining)  μπορεί  να οδηγήσει  μέσω μιας πολύπλοκης διαδικασίας αναζήτησης σε συμπεράσματα τα οποία σε άλλη  περίπτωση  θα  ήταν  εξαιρετικά  δύσκολο  έως  αδύνατο  να εντοπιστούν.  Για  παράδειγμα,  οι  τραπεζικές  συναλλαγές  διαφόρων πελατών  που  έχουν  συγγενική  σχέση  μεταξύ  τους  θα  οδηγούσε  την τράπεζα  στο  συμπέρασμα  ότι  η  προώθηση  ενός  και  μόνο  ομαδικού προϊόντος θα συνέφερε περισσότερο και τους πελάτες και την ίδια την τράπεζα (όπως είναι π.χ. η έκδοση οικογενειακών πιστωτικών καρτών οι οποίες  θα  έχουν  τον  ίδιο  αριθμό  και  τον  ίδιο  λογαριασμό,  με  μία  και μοναδική  συνδρομή  για  όλα  τα  μέλη  μιας  οικογένειας).  Άλλο  ένα παράδειγμα  είναι  ο  εντοπισμός  παράνομων  μεταφορών  χρημάτων μεταξύ διαφορετικών προσώπων και η τυχαία τοποθέτηση αυτών των ποσών με απώτερο σκοπό το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
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Οι  αναζητήσεις  οδηγούν  στην  εξαγωγή  πολύτιμης  γνώσης  την  οποία  το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τη χρησιμοποιεί  κατά βούληση.  Αυτή η εξαγόμενη γνώση μπορεί να οδηγήσει [Χρυσάνθης, 1997] :
• Εντοπισμός απάτης (fraud detection)
• Κάθε  απόπειρα  απάτης  ελέγχεται,  εντοπίζεται  και  αναφέρεται  στην αρμόδια  υπηρεσία  κάθε  χρηματοπιστωτικού  ιδρύματος.  Έτσι  για παράδειγμα, ελέγχονται όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από φυσικά ή  νομικά πρόσωπα,  στα οποία  έχουν  επιβληθεί  κυρώσεις  από διεθνείς  οργανισμούς  (για  παράδειγμα  έχει  απαγορευτεί  από  την Παγκόσμια  Τράπεζα  κάθε  συναλλαγή μεταξύ  των  χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μελών παράνομων οργανώσεων, όπως είναι η Αλ-Κάιντα).
• Εντοπισμός  κάθε  απόπειρας  ξεπλύματος  χρήματος  (money laundry detection)
• Κάθε απόπειρα ξεπλύματος μαύρου χρήματος ελέγχεται, εντοπίζεται και αναφέρεται  στην  Κεντρική  Τράπεζα  κάθε  κράτους,  σύμφωνα  με  τις οδηγίες  τις  τελευταίας  και  τους  ισχύοντες  νόμους.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οδηγία MIFID η οποία εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική  Τράπεζα  (ΕΚΤ)  και  ακολουθείται  πιστά  από  όλα  τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ανήκουν σε κάθε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε απόπειρα μεταφοράς υπέρογκων ποσών ή η τοποθέτηση υπέρογκων ποσών σε τραπεζικά προϊόντα εντοπίζεται από το  πληροφοριακό  σύστημα  διαχείρισης  γνώσης  και  αναφέρεται  στην αντίστοιχη  υπηρεσία  κανονιστικής  συμμόρφωσης  που  διαθέτει  κάθε χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα.  Από  εκεί  και  μετά,  στην  περίπτωση  που όντως πρόκειται για απόπειρα ξεπλύματος το λόγο έχει  ο νόμος και η δικαιοσύνη.

Όλοι  αυτοί  οι  έλεγχοι  που  πραγματοποιούνται  –  και  τα  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  απαιτούν  να  γίνουν  ή  υποχρεώνονται  να  εκτελέσουν  –  απαιτούν 
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πολύπλοκες αναζητήσεις. Με τη σειρά τους, αυτές οι αναζητήσεις απαιτούν και τεράστια  υπολογιστική  ισχύ.  Παρακάτω  μπορούμε  να  παρατηρήσουμε  το υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης γνώσης και πληροφοριών που χρησιμοποιεί η Εθνική Τράπεζα [Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος] :

Η  εκτέλεση όλων  αυτών  των εργασιών  απαιτεί  την  οργάνωση  ενός  ισχυρού κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που θα διαχειρίζεται  αυτή τη  γνώση. Αυτό  το  σύστημα  είναι  εξαιρετικά  ακριβό  για  την  απόκτηση  καθώς  δεν αποτελείται  απλά  από  κάποιους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  αλλά  βασίζεται στην τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας (clustering) και όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές  που  συμμετέχουν  στη  συστοιχία  επεξεργασίας  αποτελούν εξειδικευμένα μηχανήματα – σε αντίθεση με τους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Το  όλο  σύστημα,  πέρα  από  τα  παραπάνω  είναι  ικανό  να  εκτελέσει  κάθε αναζήτηση που αναφέραμε, αλλά και πολλά περισσότερα, όπως [M-Comm.]  :
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• Τον χειρισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας των συστημάτων και  των  τεχνικών  υποδομών  που  εξυπηρετούν  τις  εφαρμογές πληροφορικής
• Την εκτέλεση μηχανογραφικών ροών
• Τη  διαχείριση  μηχανογραφικών  αποτελεσμάτων  (παραμετροποίηση ροών, αποστολή / παραλαβή /φύλαξη μηχανογραφικών αρχείων κλπ.)
• Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση όλων των εκτυπωτικών εφαρμογών
• Την εκτύπωση των μηχανογραφικών αποτελεσμάτων
• Την εμφακέλωση εκτυπώσεων
• Τη διεκπεραίωση εισερχόμενης αλληλογραφίας για όλη την Τράπεζα
• Την ανάκτηση συστημάτων πληροφορικής (Disaster Recovery Facilities) σε περιπτώσεις καταστροφής
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4. Συστήματα διαχείρισης γνώσης

4.1. ΕισαγωγήΗ συγκέντρωση ενός τεραστίου όγκου δεδομένων, η επεξεργασία αυτών, και η εξαγωγή,  αξιολόγηση  και  αξιοποίηση  της  γνώσης  από  αυτά,  απαιτούν  την ύπαρξη  εξειδικευμένων  συστημάτων  διαχείρισης  γνώσης.  Κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα φροντίζει για την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούν επιβεβλημένα για την ολοκλήρωση όλων αυτών των διαδικασιών [Frank, 2001].
Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  θα  ασχοληθούμε  αποκλειστικά  με  τα  συστήματα διαχείρισης  γνώσης  που  χρησιμοποιούν  τα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα, αναλύοντας τα επιμέρους στάδια και σε αντιστοιχία το επιμέρους λογισμικό που χρησιμοποιείται για την τελική αξιοποίηση της γνώσης.

4.2. Δημιουργία της γνώσηςΗ  γνώση αποτελεί  πλέον  ένα  προϊόν  το  οποίο  παράγεται,  επεξεργάζεται  και μετατρέπεται  σε  εμπορεύσιμο  προϊόν  και  αντικείμενο  εκμετάλλευσης.  Η διαδικασία  δημιουργίας  της  γνώσης  αποτελεί  μια  πολύπλοκη  μέθοδο επεξεργασίας των πληροφοριών, εκ των οποίων παράγεται ως τελικό προϊόν η γνώση.Όλες  οι  πληροφορίες  και  τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται  σε όλα τα εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης, συγκεντρώνονται σε μία κοινή βάση όπου και  αποθηκεύονται  με  κάποια  σχετική  ταξινόμηση,  όσο  δυνατό  είναι  αυτό βέβαια να πραγματοποιηθεί.Τα βασικά στάδια στη δημιουργία της γνώσης,  είναι  σε γενικότερες γραμμές όπως αναφέραμε και πιο πάνω, σε χρονολογική σειρά, για την τελική εξαγωγή της πολύτιμης γνώσης [e-business forum]  :
- η συλλογή των πληροφοριών
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Η συλλογή των πληροφοριών είναι ίσως η διαδικασία που χρειάζεται τον μεγαλύτερο  συγχρονισμό  των  πληροφοριακών  συστημάτων  κάθε χρηματοπιστωτικού  ιδρύματος.  Αυτό  οφείλεται  στο  ότι  ο  όγκος  των πληροφοριών είναι τεράστιος και προέρχεται από πολλές διαφορετικές πηγές.  Όπως  αναφέραμε  άλλωστε,  τα  εναλλακτικά  δίκτυα περιλαμβάνουν  πολλά  διαφορετικά  υπό-δίκτυα.  Έτσι,  πληροφορίες συγκεντρώνονται από κάθε περίπτωση συναλλαγής (είτε είναι στο γκισέ των καταστημάτων, είτε είναι μέσω ATM, είτε μέσω e-banking, είτε μέσω mobile banking κλπ.)  αλλά  και  από  κάθε  άλλη  συναλλακτική συμπεριφορά ή ακόμα και προσωπικά δεδομένα.  Παρατηρούμε λοιπόν ότι εμπλέκονται όλα τα δίκτυα (εναλλακτικά και μη) στη συλλογή των πληροφοριών.  Η όλη διαδικασία έχει  ως στόχο τη  συγκέντρωση όλων αυτών  των  πληροφοριών  σε  ένα  κεντρικό  σημείο,  όπου  θα αποθηκευτούν  και  στη  συνέχεια  θα  επεξεργαστούν.  Η  συγκέντρωση επιτυγχάνεται  με  κάθε  μορφής  δίκτυο,  από  το  διαδίκτυο  μέχρι  και ιδιωτικών δικτύων οπτικών ινών, και από τον προφορικό λόγο μέχρι και την έντυπη ταχυδρόμηση πληροφοριών.
- η αποθήκευση των πληροφοριών
Ο όγκος των πληροφοριών είναι εξαιρετικά μεγάλος και ως συνέπεια η αποθήκευση  αυτού  του  τεραστίου  όγκου,  απαιτεί  εξειδικευμένα πληροφοριακά  συστήματα  και  πανάκριβο  εξοπλισμό  ψηφιακής αποθήκευσης.  Η αποθήκευση σε  οποιοδήποτε  άλλο μη ψηφιακό  μέσο, μπορεί  εκ  πρώτης  όψεως  να  παρουσιάζεται  ως  οικονομική  λύση, δυσχεραίνει  όμως  αφάνταστα  τη  διαδικασία  της  επεξεργασίας.  Οι ψηφιακά  αποθηκευμένες  πληροφορίες  επεξεργάζονται  σε  μικρότερο χρονικό  διάστημα  από  ότι  οι  αναλογικά  αποθηκευμένες  πληροφορίες, ενώ η αναζήτηση συγκεκριμένης πληροφορίας μέσα σε ένα πλήθος είναι σαφώς ταχύτερη. Έτσι,  μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπτικά μέσα και δίσκοι (CD ή  DVD ή  Blu-Ray), σκληροί δίσκοι (hard drives), συστοιχίες σκληρών δίσκων (hard disk arrays), μαγνητικές ταινίες (DAT drives) ή οτιδήποτε  άλλο.  Αντίθετα,  η  χρήση  χαρτιού,  καρτελών  και  άλλων 
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αναλογικών μέσω αντενδεικνύεται ολοκληρωτικά για τους λόγους που προαναφέραμε.
- η επεξεργασία των πληροφοριών
Η  επεξεργασία  των  πληροφοριών  είναι  η  σημαντικότερη  διαδικασία πάνω στην εξαγωγή της γνώσης. Σε αυτό το στάδιο, οι πληροφορίες που έχουν  συγκεντρωθεί  αξιολογούνται,  συνδυάζονται,  συγχωνεύονται, διαφοροποιούνται  ή  και  μεταλλάσσονται  σε  εκμεταλλεύσιμη  γνώση. Ίσως  αποτελεί  και  το  πολυπλοκότερο  στάδιο  στην  όλη  διαδικασία δημιουργίας  της  γνώσης.  Και  αυτό,  καθώς  για  να  καταστεί  δυνατή  η επεξεργασία αυτού του τεράστιου όγκου δεδομένων, απαιτείται μεγάλη υπολογιστική  ισχύς.  Η  όλη  διαδικασία  επιτυγχάνεται  μέσω  ειδικού λογισμικού εξόρυξης δεδομένων και συσχέτισης των πληροφοριών, όπως για  παράδειγμα  το  πακέτο  IBM DB2  το  οποίο  χρησιμοποιούν  τα περισσότερα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  στην  Ελλάδα.  Η  διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω πολύπλοκων μαθηματικών αλγορίθμων που έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν και να εξάγουν χρήσιμη κατά περίπτωση γνώση  από  τις  πληροφορίες,  ή  να  εντοπίζουν  τυχαίους  συσχετισμούς μεταξύ  πληροφοριών  ή  ομάδων  πληροφοριών,  εξάγοντας  γνώση  και χρήσιμα συμπεράσματα.

Όλες οι παραπάνω διεργασίες πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται από τα πληροφοριακά συστήματα κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αυτόνομα, ενώ τα  τελευταία  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνα  για  τη  διεκπεραίωση  όλων  των αναγκαίων  διεργασιών.  Ως  συνέπεια,  τα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  είναι απολύτως υπεύθυνα για την ποσότητα, την ποιότητα αλλά και τη διαδικασία με την  οποία  συγκεντρώνουν  πληροφορίες  και  εξάγουν  γνώση  από  αυτές.  Κατ’ εξακολούθηση,  είναι  απολύτως  υπεύθυνα  και  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο χρησιμοποιούν,  εκμεταλλεύονται  και  εμπορεύονται  τη  γνώση  που  έχουν παράγει.
68



4.3. Διάδοση της γνώσηςΗ  διάδοση  της  γνώσης  πραγματοποιείται  αποκλειστικά  και  μόνο  μέσω  των δικτύων  που  έχουν  δημιουργήσει  τα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα,  για  τη διασύνδεση  τόσο  των  υπηρεσιών  τους,  όσο  και  των  χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μεταξύ τους [Clarke, 1996].
Η  διάδοση  επιτυγχάνεται  μέσω  δικτύων,  η  φύση  των  οποίων  καθορίζει  τα επιμέρους χαρακτηριστικά της διάδοσης, όπως για παράδειγμα :

• Την ταχύτητα της διάδοσης
• Η ταχύτητα αντιπροσωπεύει τον ρυθμό των bit στη μονάδα του χρόνου που μεταδίδονται και η ταχύτητα εκφράζεται σε  bps (bits per second). Ουσιαστικά  αντιπροσωπεύει  το  μέγεθος  των  δεδομένων  που μεταδίδονται μονόδρομα μεταξύ δύο σημείων, του δέκτη και του λήπτη, στη μονάδα του χρόνου. Τα bit των πληροφοριών αποτελούν ψηφιακή πληροφορία  η  οποία  μεταδίδεται  μέσω  του  φυσικού  μέσου.  Από  τη φυσική, γνωρίζουμε ότι η ταχύτητα των ηλεκτρονίων όταν μεταδίδονται από  ένα  σημείο  σε  ένα  άλλο,  διαφέρει  ανάλογα  με  το  μέσο  το  οποίο διαπερνούν.  Έτσι  λοιπόν,  η  μεγαλύτερη  ταχύτητα  που  μπορούν  να αποκτήσουν είναι η ταχύτητα του φωτός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι  ο  ήχος  που  μεταδίδεται  ταχύτερα  μέσα  στο  νερό  από  ότι  στην ατμόσφαιρα του πλανήτη.
• Την εμπιστευτικότητα της διάδοσης [RSA]
• Η  εμπιστευτικότητα  της  μετάδοσης  είναι  από  τα  πιο  σημαντικά χαρακτηριστικά κατά τη μετάδοση της γνώσης. Από αυτή εξαρτάται αν η γνώση υποκλαπεί ή όχι κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Στην περίπτωση που η γνώση κατηγοριοποιείται ως απόρρητη ή σημαντικής αξίας κατά περίπτωση,  η  υποκλοπή  της  θα  είχε  δυσμενέστατες  συνέπειες  για  το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που τη διακινεί. Ο μόνος τρόπος που υπάρχει 
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σήμερα  για  τη  διασφάλιση  της  εμπιστευτικότητας  είναι  η κρυπτογράφηση  της  γνώσης  κατά  τη  αποστολή  και  η αποκρυπτογράφησή της κατά τη λήψη της. Έτσι, διασφαλίζεται ότι αν η γνώση υποκλαπεί, θα είναι κρυπτογραφημένη άρα και πρακτικά άχρηστη για  τον  υποκλοπέα.  Η  υποκλοπή  είναι  εξαιρετικά  εύκολο  να πραγματοποιηθεί,  είτε  το  φυσικό  μέσο  είναι  καλώδιο,  είτε  αν  είναι  η ατμόσφαιρα  (ασύρματη  μετάδοση).  Οι  πιο  δημοφιλείς  αλγόριθμοι κρυπτογράφησης  που  χρησιμοποιούνται  σήμερα  παγκοσμίως  είναι  οι DES, Triple DES και RSA, συνήθως 56bit πολυπλοκότητας για τους δύο πρώτους  και  128bit  για  τον  τελευταίο.  Οι  πολυπλοκότητες  αυτές κρίνονται  σήμερα  ικανοποιητικές,  δεδομένης  της  μέσης  υπολογιστικής ισχύος που υπάρχει σήμερα [WWW].
• Την ακεραιότητα των δεδομένων που μεταδίδονται
• Η  ακεραιότητα  των  δεδομένων  είναι  άλλο  ένα  μεγάλο  κεφάλαιο  που αφορά την ασφάλεια μεταφοράς δεδομένων.  Με τον όρο ακεραιότητα αναφερόμαστε  στην  ολοκληρωμένη  μετάδοση  γνώσης,  χωρίς  αυτή  να αλλοιωθεί από οποιοδήποτε,  κατ’  οποιοδήποτε τρόπο,  με οποιοδήποτε μέσο  και  για  οποιοδήποτε  λόγο.  Η  αλλοίωση  της  γνώσης  κατά  τη μετάδοση  θα  μπορούσε  να  δημιουργήσει  σοβαρότατα  προβλήματα, ειδικά αν η λήψη σχετικών αποφάσεων βασίζεται πάνω στην αξία της συγκεκριμένης  γνώσης.  Η  ακεραιότητα  διασφαλίζεται  με  τη  χρήση ψηφιακών  υπογραφών.  Κατά  την  αποστολή,  η  γνώση  υπογράφεται ψηφιακά.  Κατά  τη  λήψη,  επαληθεύεται  η  ψηφιακή  υπογραφή.  Στην περίπτωση που η επαλήθευση είναι ορθή, διασφαλίζουμε ότι  η γνώση προέρχεται από τον αποστολέα που κατέχει την ψηφιακή υπογραφή, και ότι η γνώση μεταδόθηκε ακέραια χωρίς αλλοιώσεις. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής, δεν μπορούμε να  διασφαλίσουμε  σε  πρώτο  βαθμό  τον  αποστολέα  της  γνώσης  (και συνεπώς  αν  είναι  έμπιστο)  και  σε  δεύτερο  βαθμό  την  ορθότητα  της αποστελλόμενης γνώσης  (αν  δηλαδή η γνώση έχει  αλλοιωθεί  από την πρωτότυπη μορφή με την οποία αποστάλθηκε) [RAM, 2000].
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• Το κόστος της διάδοσης
• Είναι προφανές ότι η διάδοση της γνώσης εμπεριέχει και κάποιο κόστος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το κόστος αυτό εξαρτάται από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, δηλαδή αν έχει μεγάλο κόστος η χρήση της.  Έτσι  για  παράδειγμα,  η  μετάδοση μέσω  οπτικών ινών  εμπεριέχει μεγαλύτερο κόστος από τη μετάδοση μέσω απλών χάλκινων καλωδίων.

Τα  μέσα  που  χρησιμοποιούνται  σήμερα  από  την  πλειονότητα  των χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων  είναι  συγκεκριμένα  σε  γενικές  γραμμές,  και είναι τα ακόλουθα :
• Διαδίκτυο
• Το διαδίκτυο αποτελεί το πιο φθηνό μέσο μεταφοράς δεδομένων σήμερα. Το  κόστος  χρήσης  του  περιορίζεται  στην  αμοιβή  του  παροχέα διαδικτυακών  υπηρεσιών  με  τον  οποίο  συνεργάζεται  το  κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
• Δίκτυο οπτικών ινών
• Τα  δίκτυα  οπτικών  ινών  προσφέρουν  μεγάλες  ταχύτητες  μεταφοράς δεδομένων,  πληροφοριών  ή  γνώσης,  σε  σχέση  με  τα  παραδοσιακά ενσύρματα  δίκτυα.  Η  διαφορά  έγκειται  στο  ότι  η  κατασκευή  δικτύου οπτικής ίνας έχει τεράστιο κόστος λόγω του υλικού που χρησιμοποιείται (γυαλί  με  πολύ  μικρή  διάμετρο).  Το  κάθε  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα χρησιμοποιεί συνήθως κατά βούληση ένα μικρό μέρος του δικτύου του από  οπτικές  ίνες,  ενώ  το  μεγαλύτερο  μέρος  εξυπηρετείται  μέσω διαδικτύου,  αντισταθμίζοντας  έτσι  τα  οφέλη  της  ταχύτητας  και  το κόστος κατασκευής.
• Ασύρματη μετάδοση μέσω ασύρματου δικτύου ή μικροκυμάτων ή μέσω δορυφορικής σύνδεσης ή μέσω δικτύου κινητών τηλεφώνων (GSM).
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• Η  ασύρματη  μετάδοση  δεδομένων  διακρίνεται  από  το  χαμηλό  κόστος κατασκευής,  καθώς  δεν  είναι  απαραίτητη  η  δημιουργία  ενσύρματης υποδομής δικτύου. Απεναντίας, όλες οι μεταδόσεις πραγματοποιούνται ασύρματα. Το μειονέκτημα είναι ότι – εκτός της περίπτωσης μετάδοσης μέσω δορυφόρου όπου το κόστος είναι  μεγάλο –  έχει  σχετικά μεγάλο κόστος  από  την  πλευρά  του  παροχέα  ασύρματης  δικτύωσης,  ή  στην περίπτωση που πρόκειται για ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN ή Wi-Fi), Η μετάδοση καλύπτει μια μικρή γεωγραφική περιοχή.
4.4. Η τεχνητή νοημοσύνη στη διαχείριση της γνώσηςΗ  τεχνητή  νοημοσύνη  παίζει  ουσιώδη  ρόλο  στη  διαχείριση  της  γνώσης. Ουσιαστικά αποτελεί την κυριότερη τεχνική με την οποία το πλήθος της γνώσης φιλτράρεται και κατηγοριοποιείται σε γνώση η οποία έχει αξία χρήσης για το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, και γνώση η οποία έχει μηδενική αξία χρήσης και κατά συνέπεια, είναι αδύνατη η χρήση της.

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι μαθηματικοί αλγόριθμοι – στην πλειονότητά τους αποτελούν  ευρετικές  μεθόδους,  πόσο  μάλλον  οι  αλγόριθμοι  –  που  τη συγκροτούν  αποτελούν  την  καρδιά  και  την  κινητήριο  δύναμη  της  όλης διαδικασίας.  Οι  συγκεκριμένοι  αλγόριθμοι  –  μέθοδοι  αναλαμβάνουν  τον εντοπισμό :
- Συναλλακτικών συνηθειώνΗ  παρακολούθηση  των  συναλλακτικών  συνηθειών  των  πελατών μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  πολύτιμα  συμπεράσματα,  ακόμα  και  στη δημιουργία  νέων  τραπεζικών  προϊόντων.  Μεγαλύτερο  ενδιαφέρον  στη συναλλακτική συμπεριφορά παίζουν οι επαναλαμβανόμενες τραπεζικές συναλλαγές,  δηλαδή  η  απόλυτη  ομοιότητα  των  συναλλαγών  που εκτελούν  πολλοί  πελάτες,  ή  οι  όμοια  επαναλαμβανόμενες  σε  τακτά χρονικά  διαστήματα  συναλλαγές  συγκεκριμένων  πελατών.  Για παράδειγμα, η τακτή αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό από κάποιο πελάτη μπορεί να οδηγήσει στην προσέγγισή του με ευνοϊκούς όρους για 
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τη  συγκεκριμένη  συναλλαγή,  και  η  παράλληλη  προώθηση  και  άλλων τραπεζικών προϊόντων βασιζόμενοι στην ευνοϊκή αυτή προσφορά.
- Τυχαίων συσχετίσεωνΑλγόριθμοι  και  μέθοδοι  μπορούν  να  εντοπίσουν  τυχαίες  συσχετίσεις μεταξύ των πελατών. Έτσι λοιπόν, μπορούν να εντοπιστούν συνήθειες οι οποίες σχετίζονται με το συνδυασμό υπαρχόντων τραπεζικών προϊόντων που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία νέων προϊόντων. 
- Πρόσθετων αναγκώνΌπως και στην περίπτωση των συναλλακτικών συνηθειών, οι αλγόριθμοι και οι μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εντοπίσουν πρόσθετες ανάγκες  των  πελατών.  Για  παράδειγμα,  μπορούν  να  μελετήσουν  τον οικονομικό κύκλο κάθε επιχειρηματία και ανάλογα – σε συγκεκριμένες χρονικές  περιόδους  όπου  παρουσιάζει  έλλειψη  ρευστότητας  και αυξημένες  ανάγκες  από  χρήμα  –  να  προωθούνται  ανάλογα  τραπεζικά δανειακά προϊόντα ώστε να ικανοποιήσουν τις αυξημένες ανάγκες του.
- Συσχετισμό μεταξύ πελατών – οντοτήτωνΠελάτες (είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα) οι οποίοι εκ πρώτης όψεως δεν έχουν κάποιου είδους σχέση μεταξύ τους, μπορούν να εντοπιστούν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι για παράδειγμα, κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει ποσοστό σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις με εντελώς  διαφορετικό  αντικείμενο  εργασιών,  καθιστά  τις  επιχειρήσεις συγγενικές.  Με  αυτό  τον  τρόπο  μπορούμε  να  εντοπίσουμε  επιταγές ευκολίας  που  τυχών  μετακινούνται  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  και υποδηλώνει  ότι  η  οικονομική  κατάσταση  κάθε  επιχείρησης  δεν  είναι ανεξάρτητη, αλλά στενά συνδεδεμένη με την οικονομική κατάσταση της άλλης εταιρείας.  Σημειώνουμε ότι  οι  επιταγές ευκολίας απαγορεύονται αυστηρά  από  το  νόμο,  στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  νόμιμη συναλλαγή μεταξύ των δύο συμμετεχόντων.
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- Εντοπισμό κάθε είδους απάτηςΚάθε  απόπειρα  απάτης  από  τη  πλευρά  των  πελατών  εντοπίζεται. Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  οι  απόπειρες  ξεπλύματος  μαύρου χρήματος, που αναφέραμε πιο πάνω. Η τοποθέτηση μεγάλων συνήθως κεφαλαίων σε διαφορετικά τραπεζικά προϊόντα (όπως για παράδειγμα προθεσμιακές καταθέσεις, ομόλογα, Repos κλπ.) με μεγάλη ταχύτητα και σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα και η αναδιανομή αυτών σε άλλα τραπεζικά  προϊόντα,  κινεί  τις  υποψίες  ότι  πίσω  από  αυτή  τη συμπεριφορά κρύβεται ξέπλυμα χρήματος.
Βλέπουμε  λοιπόν  ότι  η  χρησιμότητα,  η  εφαρμογή  και  η  αναγκαιότητα εφαρμογής  αυτών  των  μεθόδων  είναι  επιβεβλημένη  ώστε  να  πετύχουμε  τον εντοπισμό και την εξαγωγή της γνώσης.
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5. Έρευνα και αξιολόγηση

5.1. ΕισαγωγήΣε αυτό το κεφάλαιο θα αξιολογήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση που ισχύει στα  περισσότερα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα,  βγάζοντας  χρήσιμα συμπεράσματα, όχι μόνο για την πολιτική που ακολουθεί κάθε ίδρυμα, αλλά και τη συνολική διαδικασία που ακολουθείται στη διαχείριση της γνώσης .
Κυρίως,  θα  επικεντρωθούμε  στη  διείσδυση  των  εναλλακτικών  δικτύων  στην αγορά  και  θα  αντιπαραβάλουμε  τα  αποτελέσματά  μας  με  τα  αποτελέσματα ερευνών που παρουσιάζονται στο εξωτερικό [Smith, 1989].

5.2. Τα εναλλακτικά δίκτυα σε εθνικό επίπεδοΤο ένα τρίτο των Ελλήνων έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια ηλεκτρονική αγορά και έχει  προβεί  σε τουλάχιστον μία ηλεκτρονική συναλλαγή, ενώ ένας στους  πέντε  κατοίκους  της  περιοχής  της  Αττικής  είναι  χρήστης  κάποιους συστήματος  e-banking. Οι Έλληνες σήμερα αλλάζουν σιγά-σιγά νοοτροπία και περνούν στο στάδιο του πειραματισμού,  προσπαθώντας να υιοθετήσουν νέες αγοραστικές  συνήθειες.  Το  τμήμα  του  ελληνικού  πληθυσμού  που  μπορεί  να υπολογιστεί ως εν δυνάμει χρήστης των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης τραπεζικών  συναλλαγών,  αν  και  όχι  σαφώς  προσδιορισμένο  όσον  αφορά  τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά, είναι υπολογίσιμο και με ιδιαίτερη δυναμική [Ελευθεροτυπία, 2003].
Τα  εναλλακτικά  δίκτυα  έχουν  περίπου  έξι  χρόνια  παρουσίας  στην  ελληνική αγορά.  Παρόλο  που  για  τους  έλληνες  καταναλωτές  η  έννοια  αυτή  δεν  είναι ιδιαίτερα  οικεία,  με  αργό  αλλά  σταθερό  ρυθμό  αρχίζουν  να  εμπιστεύονται περισσότερο  την  αξία  των  δικτύων,  και  να  τα  χρησιμοποιούν  καθώς αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματά τους και τις δυνατότητες που προσφέρουν στους χρήστες. Έτσι, παρατηρούνται αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά των  πελατών,  ενώ  ταυτόχρονα περιορίζεται  το  κόστος  των  προσφερόμενων 
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προϊόντων  και  υπηρεσιών  και  οι  τράπεζες  εκμεταλλεύονται  αυτά  τα πλεονεκτήματα  υιοθετώντας  τα  εναλλακτικά  δίκτυα  για  την  προώθηση  των προϊόντων τους. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών και των επιχειρήσεων για την ψηφιακή εξυπηρέτηση αυξάνεται διαρκώς τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα για την πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος το Μάιο 2003, οι χρήστες των εναλλακτικών δικτύων στην Ελλάδα υπερέβησαν τους 250.000 ενώ στο τέλος του 2001 ξεπερνούσαν τους 150.000. Ένα έτος πριν, στο τέλος του  2000,  δεν  ξεπερνούσαν τους 50.000.  Το τέλος του 2007 οι  συνδρομητές ξεπερνούσαν τις 500.000. Οι πελάτες των ελληνικών τραπεζών κάνουν χρήση των  δυνατοτήτων  των  εναλλακτικών  δικτύων,  αποφεύγοντας  τους περιορισμούς  ωραρίων,  τις  ουρές  αλλά  και  τα  επιπλέον  έξοδα,  αποκτώντας πρόσβαση στην τράπεζά τους ανά πάσα στιγμή.

Πίνακας 1

Παραπάνω βλέπουμε την πληθυσμιακή εξέλιξη των χρηστών των εναλλακτικών δικτύων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.Οι  ελληνικές  τράπεζας  έχουν  προχωρήσει  σε  σημαντικές  επενδύσεις  στα εναλλακτικά δίκτυα, προσφέροντας πλέον μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών.
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Επίσης, σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα «Κέρδος» [Κέρδος] σε σχέση με μια  έρευνα  που  έγινε,  χαρακτηρίζεται  υψηλή  η  ικανοποίηση  των  μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των επιχειρήσεων του τεχνολογικού τομέα.  Καταδεικνύεται  επίσης ότι  οι  υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, αλλά και της κινητής τηλεφωνίας (σε εταιρικό επίπεδο) θεωρούνται από αρκετά ικανοποιητικές έως άριστες.
Τέλος, η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις είναι σχετικά ικανοποιημένες  από  το  επίπεδο  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  από  τις ελληνικές  τράπεζες.  Τα  στοιχεία  αυτά  προέρχονται  από  έρευνα  που  είχε  ως στόχο  να  αξιολογήσει  τη  διάδοση  των  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, όπως επίσης και τη διείσδυση των πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business). Την έρευνα πραγματοποίησε  το  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  σε  συνεργασία  με  τις εταιρείες  Hi-tech και  την  Hellas Net (όμιλος  Forth  net)  για  λογαριασμό  του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και τον μηχανισμό δημοσίας διαβούλευσης e-business forum. 
Σε ότι αφορά τις τράπεζες που παρέχουν υπηρεσίες  e-banking, τις εντυπώσεις φαίνεται να κερδίζει η Alpha Bank με μέσο όρο ικανοποίησης 7.9, και ακολουθεί η  Τράπεζα  Πειραιώς  με  μέσο  όρο  7.8.  Το  χαμηλότερο  επίπεδο  προσφέρει  η Τράπεζα Κύπρου με μέσο όρο 6.7. Η έρευνα έγινε με προσωπικές ή τηλεφωνικές συνεντεύξεις  και  επικοινωνία  μέσω  e-mail στελεχών  επιχειρήσεων  που  ήταν υπεύθυνα για τα πληροφοριακά συστήματά τους (διευθυντές πληροφορικής ή υπεύθυνοι μηχανοργάνωσης). Η κλίμακα αξιολόγησης καθορίστηκε μεταξύ του 1 (καθόλου ευχαριστημένος) και του 10 (απόλυτα ευχαριστημένος).

5.3. Τα εναλλακτικά δίκτυα σε διεθνές επίπεδοΣε διεθνές επίπεδο, η χρήση των εναλλακτικών δικτύων – και ειδικότερα του e-banking,  αυξάνεται  σταθερά  και  με  αξιόλογους  ρυθμούς.  Στις  ΗΠΑ  τα χρησιμοποιούν περίπου το 23% των νοικοκυριών,  με προοπτική το ποσοστό αυτό  να  αυξηθεί  στο  33%  τα  επόμενα  τρία  χρόνια.  Επίσης,  το  98%  των 
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ανώτατων  τραπεζικών  στελεχών  δηλώνουν  ότι  έχουν  την  καινοτομία  στη διανομή σε πρώτη προτεραιότητα και το 80% δηλώνει ότι αν δεν αναπτύξει τα εναλλακτικά δίκτυα, θα χάσει πελατεία.
Στην Ευρώπη, η κοινότητα των χρηστών αυτών των δικτύων αριθμεί περίπου 60  εκατομμύρια,  σύμφωνα  με  στοιχεία  της  εταιρείας  Data monitor [Datamonitor].  Οι  αναλυτές  της  εταιρείας  επισημαίνουν  ότι  ο  αριθμός  των χρηστών  των  υπηρεσιών  και  των  δικτύων  στις  ευρωπαϊκές  χώρες  έχει διπλασιαστεί από το 2000 έως το 2006, και έως τα τέλη του 2007 έχει ξεπεράσει τα  84  εκατομμύρια.  Από  την  ίδια  πηγή  προκύπτει  ότι  οι  Γερμανοί  και  οι Βρετανοί είναι οι πλέον ένθερμοι υποστηρικτές των εναλλακτικών δικτύων, σε αντίθεση με τους Γάλλους και τους Ιταλούς. Στο τέλος του 2002, οι Βρετανοί χρήστες υπολογίζονταν στα 10 εκατομμύρια, ενώ οι Γερμανοί χρήστες στα 8,6 εκατομμύρια. Στο τέλος του 2007, και οι δύο ομάδες έχουν από κοινού έχουν ξεπεράσει  τα  36  εκατομμύρια.  Περίπου  οι  μισοί  Σκανδιναβοί  χρήστες  του διαδικτύου εκτελούν τις τραπεζικές τους συναλλαγές μέσω αυτού. Ωστόσο, οι αναλυτές της Datamonitor επισημαίνουν ότι δεν είναι εγγυημένα επιτυχής κάθε απόπειρα που κάνουν οι  ευρωπαϊκές τράπεζες να διεισδύσουν στο χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Ο βαθμός επιτυχίας του εγχειρήματος εξαρτάται από την τεχνολογία που επιλέγουν οι τράπεζες, καθώς και από τη δυνατότητά τους να δημιουργήσουν ιστοσελίδες εύχρηστες για το μέσο χρήστη.
Στα 300 εκατομμύρια αναμένεται να ανέλθει,  μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ο αριθμός των ατόμων τα οποία χρησιμοποιούν τα εναλλακτικά δίκτυα για τις τραπεζικές τους συναλλαγές, σύμφωνα με την έκθεση Online Banking Report, η οποία συντάχθηκε από ομάδα αναλυτών και ερευνητών με επικεφαλή τον  Jim Breen,  πρώην  τραπεζίτη  του  αμερικανικού  ομίλου  US Bancorp [Bank of 

Internations Settlements Information, 2001].
Σύμφωνα  με  την  εν  λόγω  έκθεση,  η  οποία  συντάχθηκε  με  αφορμή  τη συμπλήρωση 8 ετών από το ντεμπούτο του e-banking στην παγκόσμια αγορά, ο αριθμός  χρηστών  των  εν  λόγω υπηρεσιών  αυξήθηκε  κατά 20  φορές  από  το μέσον του 1995 μέχρι το τέλος του 2002 [Pegasus]. Συνολικά 100 εκατομμύρια 
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νοικοκυριά  ανά  τον  πλανήτη  χρησιμοποιούν  το  διαδίκτυο  για  να πραγματοποιούν  συναλλαγές  με  τις  τράπεζές  τους  ή  να  ενημερωθούν  για τραπεζικά προϊόντα, έναντι μόλις πέντε εκατομμυρίων, όταν ξεκίνησε ο θεσμός στα μέσα της δεκαετίας του 1990.
Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των χρηστών της ηλεκτρονικής τραπεζικής από  το  τέλος  του  1994  μέχρι  και  σήμερα  ανέρχεται  στο  80%.  Όπως επισημοποιούν  οι  συντάκτες  της  Online Banking Report,  ένα  ενδιαφέρον στοιχείο  είναι  ότι,  αφενός,  αναπτύσσεται  με  ταχείς  ρυθμούς  η  ηλεκτρονική τραπεζική  και  διεισδύει  ολοένα  και  περισσότερο  στην  παγκόσμια  αγορά. Αφετέρου,  αυξάνεται  διαρκώς  το  επίπεδο  χρήσης  των  υπηρεσιών  των εναλλακτικών  δικτύων.  Δηλαδή,  έχει  αυξηθεί  σημαντικά  το  ποσοστό  των χρηστών  οι  οποίοι  διαχειρίζονται  τους  τραπεζικούς  τους  λογαριασμούς  και εκτελούν το μεγαλύτερο όγκο των συναλλαγών τους μέσω των εναλλακτικών δικτύων,  έναντι  αυτών  που  τα  χρησιμοποιούν  συμπληρωματικά  με  τις παραδοσιακές συναλλαγές τους μέσω των τραπεζικών καταστημάτων, μόνο ως εργαλείο ενημέρωσης ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα τραπεζικά προϊόντα.
Ενθαρρυντικά  είναι  τα  μηνύματα  όσον  αφορά  την  εξέλιξη  της  ηλεκτρονικής τραπεζικής και των εναλλακτικών δικτύων, τα οποία προέρχονται από τον ίδιο τον τραπεζικό κλάδο, σύμφωνα πάντοτε με τους συντάκτες της Online Banking Report.  Οι  εκπρόσωποι  των  τραπεζών,  οι  οποίοι  δραστηριοποιούνται  online αναφέρουν  ότι  από  έρευνες  που έχουν  πραγματοποιηθεί,  προκύπτει  ότι  έχει αυξηθεί  ο  βαθμός  ικανοποίησης  των  χρηστών  από  την  ποιότητα  των παρεχόμενων  υπηρεσιών,  ενώ  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι,  όπως  τονίζουν,  η ηλεκτρονική  τραπεζική  αποτελεί  μοχλό  βελτίωσης  της  κερδοφορίας  των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
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Πίνακας 2

Στον  παραπάνω  πίνακα  μπορούμε  να  δούμε  το  βαθμό  διείσδυσης  των εναλλακτικών δικτύων, σε μέγεθος χρηστών παγκοσμίως [Datamonitor] :
Παρατηρούμε ότι η Ευρώπη κυριαρχεί στα εναλλακτικά τραπεζικά δίκτυα, σε σχέση με  τις  υπόλοιπες  αγορές  του πλανήτη.  Πέρα όμως από τα παραπάνω, υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι αν και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί  τη βασική συσκευή ηλεκτρονικής πρόσβασης σε αυτά τα δίκτυα,  οι τραπεζικές υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου προβλέπεται να αυξηθούν έως και 198% μέχρι το 2014. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής τραπεζικής και των εναλλακτικών δικτύων, οι επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών  στην  Ευρώπη  αναμένεται  να  αυξηθούν  από  360  εκατομμύρια δολάρια  το  1999  και  1,4  δισεκατομμύρια  δολάρια  το  2004,  σε  2,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2009, μια αύξηση της τάξεως του 60% περίπου.
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Επίσης, το διαδίκτυο αναμένεται να παραμείνει το βασικό εναλλακτικό κανάλι μέσω του οποίου θα παρέχονται οι ηλεκτρονικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην  Ευρώπη.  Ωστόσο,  προβλέπεται  να  αυξηθεί  η  χρήση  της  ψηφιακής τηλεόρασης και της κινητής τηλεφωνίας.
5.4. Στόχοι της έρευναςΒασικός στόχος της έρευνας ορίστηκε το ποσοστό διείσδυσης της χρήσης των εναλλακτικών δικτύων στις καθημερινές συναλλαγές με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Τα  συμπεράσματα  τα  οποία  καλούμαστε  να  εξάγουμε  από  την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας αφορούν κυρίως :

• Την  έκταση  της  εφαρμογής  των  εναλλακτικών  δικτύων,  της ηλεκτρονικής  τραπεζικών  και  των  πληροφοριακών  συστημάτων  σε τραπεζικούς οργανισμούς στην Ελλάδα.
• Την διείσδυση και αποδοχή των εναλλακτικών αυτών δικτύων από το πελατειακό κοινό.
• Την  αναγνωσιμότητα  των  επιμέρους  δικτύων  από  τους  πελάτες  των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
• Τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή των εναλλακτικών δικτύων.
• Για  να  επιτευχθούν  οι  στόχοι  της  έρευνας  και  να  συλλεχθούν  οι απαραίτητες πληροφορίες, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο καλύπτει  να  προαναφερόμενα πεδία  που έπρεπε  να  διερευνηθούν.  Το ερωτηματολόγιο ήταν άμεσο και δομημένο, ενώ συμπληρώθηκε με βάση τη μορφή των προσωπικών συνεντεύξεων (face to face).
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5.5. Παρουσίαση και αξιολόγηση  αποτελεσμάτωνΣε  αυτή  την  ενότητα  θα  παρουσιάσουμε  όλα  τα  αποτελέσματα  από  τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων,  για κάθε ερώτηση ξεχωριστά σε πρώτη φάση, και σε συνδυασμό στη συνέχεια.Συγκεντρώσαμε  όλα  τα  δεδομένα  των  ερωτηματολογίων  και  αθροίσαμε  τα αποτελέσματα  συνολικά.  Έτσι,  τα  παρουσιάζουμε  στους  παρακάτω συγκεντρωτικούς πίνακες (οι ερωτήσεις παρουσιάζονται με τον κωδικό «Ε» ενώ οι δημογραφικές ερωτήσεις με τον κωδικό «Δ») :
Άνδρας Γυναίκα

Φύλλο 71 39

Πίνακας 5.5.Δ1. Φύλλο των ερωτηθέντων

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν άντρες με ποσοστό 64,55% (71 στα 110) έναντι 35,45% (39 στα 110) των γυναικών. Αυτό ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα  η  οποία  αποτελεί  κατά  γενική  ομολογία  περισσότερο ανδροκρατούμενη στην γενικότερη επιχειρηματικότητα.
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Πίνακας 5.5.Δ2. Επάγγελμα των ερωτηθέντων

Η  πλειονότητα  των  υπαλλήλων  δήλωσαν  ότι  είναι  υπάλληλοι  (ανεξαρτήτως δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) με ποσοστό 70,91% (78 στους 110) ενώ αμέσως μετά,  το 23,64% (26 στους 110) δήλωσαν ότι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τέλος,  μόνο  το  5,45%  (6  στους  110)  δήλωσαν  άνεργοι.  Κανένας  από  τους ερωτηθέντες δεν δήλωσε οποιαδήποτε άλλη εργασία (ποσοστό 0%). Συνολικά το  94,55%  δήλωσε  ότι  εργάζεται  είτε  ως  υπάλληλος,  είτε  ως  ελεύθερος επιχειρηματίας σε δική του επιχείρηση.
84

Ελεύθερος 

επαγγελματίας

Υπάλληλος Άνεργος Άλλο

Επάγγελμα 26 78 6 0



Στοιχειώδη Μέση Ανώτερη 

(ΤΕΙ)

Ανώτατη 

(ΑΕΙ)

Μεταπτυχιακό 

- Διδακτορικό
Επίπεδο 

σπουδών

0 19 26 45 19
Πίνακας 5.5.Δ3. Επίπεδο σπουδών των ερωτηθέντων

Η  κατανομή  του  επιπέδου  σπουδών  των  ερωτηθέντων  διαφαίνεται  στο παραπάνω  διάγραμμα.  Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  ότι  κανένας  δεν  δήλωσε  ότι κατέχει στοιχειώδη εκπαίδευση (ποσοστό 0%). Οι  περισσότεροι δήλωσαν ότι κατέχουν ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ) με ποσοστό 40,91% (45 στους 110) και αυτοί  που  κατέχουν  ανώτερη  εκπαίδευση  (ΤΕΙ)  ποσοστό  23,64%  (26  στους 110). Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, αυτοί που δήλωσαν ότι κατέχουν μέση εκπαίδευση και αυτοί που κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο είχαν ακριβώς  το  ίδιο  ποσοστό   17,27%  (19  στους  110  αντίστοιχα  για  την  κάθε κατηγορία).  Συγκεντρωτικά  το  ποσοστό  αυτών  που  κατέχουν  ανώτερη  ή μεγαλύτερο επίπεδο σπουδών εμφανίζουν συνολικά ένα ποσοστό της τάξης του 81,81% που κρίνεται εξαιρετικά μεγάλο.
< 18 18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70
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Ηλικία 0 32 58 19 0 0 0
Πίνακας 5.5.Δ4. Ηλικία ερωτηθέντων

Η μέση ηλικία των ερωτηθέντων κυμαίνεται από 18 – 50 χρονών με το σύνολο των  ποσοστών  (100%).  Από  αυτούς,  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  λαμβάνει  το κομμάτι των ερωτηθέντων με ηλικία 31 έως 40 με ποσοστό 53% (58 από 110) ενώ οι ηλικίες 18 έως 30 έχουν ποσοστό 29% (32 από 110). Τέλος, οι ηλικίες 41 έως 50 έχουν ποσοστό 18% (19 από 110).
Παρατηρούμε ότι η μέση ηλικία των ερωτηθέντων είναι σχετικά χαμηλή (κάτω των 40) κάτι που επηρεάζει προφανώς και τη σχέση των ερωτηθέντων με τις νέες τεχνολογίες και το επίπεδο εξοικείωσης που έχουν με αυτές.

1.  Αξιολογήστε  την  ικανότητά  σας  στη 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ανεπαρκής 0
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Χαμηλή 6
Μέτρια 13
Καλή 32
Άριστη 58
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 0

Πίνακας 5.5.Ε1

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι κατέχει άριστη γνώση στη  χρήση  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  με  52,73%  (58  στους  110)  ενώ  το 29,09% δήλωσε ότι έχει καλή γνώση στη χρήση (32 στους 110). Από την άλλη, το 11,82% (13 στους 110) δήλωσε ότι έχει μέτριες γνώσεις ενώ το 5,45%  (6 στους 110) δήλωσε ότι  έχει χαμηλές γνώσεις πάνω στη χρήση. Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας δεν δήλωσε ότι έχει ανεπαρκείς γνώσεις (ποσοστό 0%).
Σε γενικές γραμμές,  το 93,64% δηλώνει ότι οι γνώσεις τους πάνω στη χρήση ηλεκτρονικών  υπολογιστών  κυμαίνεται  από  μέτρια  έως  άριστη  και  το δικαιολογεί κυρίως και το νεαρό της ηλικίας των ερωτηθέντων, όπως είδαμε και πιο πάνω.

2. Γνωρίζετε τι είναι τα εναλλακτικά δίκτυα 

εξυπηρέτησης  τραπεζικών  συναλλαγών 

(όπως για παράδειγμα το e-banking);

Ναι 91
Όχι 19
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 0
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Πίνακας 5.5.Ε2

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων με ποσοστό 82,73% (91 στους 110)  δηλώνει  ότι  γνωρίζει  τι  είναι  τα  εναλλακτικά  δίκτυα  εξυπηρέτησης τραπεζικών συναλλαγών ενώ μόνο το 17,27% (19 στους 110) δηλώνει άγνοια επί του θέματος.
Τα  αποτελέσματα  αυτά  επιβεβαιώνουν  και  τα  προηγούμενα  και δικαιολογούνται πλήρως από το νεαρό της ηλικίας του δείγματος.

3.  Χρησιμοποιείτε εναλλακτικά  δίκτυα στις 

καθημερινές σας τραπεζικές συναλλαγές;
Καθόλου 32
Πολύ λίγο 13
Μέτρια 32
Πολύ 26
Πάρα πολύ 6
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 0

Πίνακας 5.5.Ε3
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Το παράδοξο των αποτελεσμάτων έγκειται στο ότι το 29% (32 στους 110) δεν χρησιμοποιεί καθόλου τα εναλλακτικά δίκτυα, ενώ το 29% (32 στους 110) τα χρησιμοποιεί μέτρια.  Μόνο το 6% τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ (6 στους 110) ενώ το 12% (13 στους 110) τα χρησιμοποιεί πολύ λίγο. Τέλος, το 24% (26 στους 110) τα χρησιμοποιεί πολύ.
Το 41% συνολικά των ερωτηθέντων τα χρησιμοποιεί καθόλου έως πολύ λίγο ενώ το 59% τα χρησιμοποιεί από μέτρια έως πάρα πολύ.

4.  Είστε  ή  όχι  ικανοποιημένος/η  από  την 

απόδοση  των  εναλλακτικών  δικτύων  στην 

εξυπηρέτησή σας;
Καθόλου 0
Πολύ λίγο 6
Μέτρια 32
Πολύ 39
Πάρα πολύ 6
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 26

Πίνακας 5.5.Ε4
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Το  36%  των  ερωτηθέντων  (39  στους  110)  δηλώνει  ότι  είναι  πολύ ικανοποιημένοι,  το  29%  (32  στους  110)  δηλώνει  ότι  είναι  μέτρια ικανοποιημένοι,  και  τέλος  το  6%  (6  στους  110)  ότι  είναι  πάρα  πολύ ικανοποιημένοι. Αντίθετα, το 6% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι (6 στους 110) ενώ το 24% (26 στους 110) δηλώνει αναποφάσιστο.
Συνολικά  το  71%  δηλώνει  ότι  είναι  από  μέτρια  έως  πολύ  ικανοποιημένοι, ποσοστό  που  κρίνεται  ιδιαίτερα  μεγάλο  για  την  επιτυχία  χρήσης  των εναλλακτικών δικτύων.

5.  Θεωρείτε  ότι  με  τη  χρήση  των 

εναλλακτικών  δικτύων  εξοικονομείτε  ή 

χάνετε χρόνο;
Χάνω χρόνο 0
Ούτε χάνω,

ούτε εξοικονομώ

19

Εξοικονομώ χρόνο 84
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 6

Πίνακας 5.5.Ε5
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Η  θετική  αντιμετώπιση  των  πελατών  απέναντι  στα  εναλλακτικά  δίκτυα διαφαίνεται στα αποτελέσματα της παραπάνω ερώτησης. Το 76,36% (84 στους 110)  αποφαίνονται  ότι  εξοικονομούν  χρόνο,  ενώ  το  17,27%  (19  στους  110) εμφανίζονται  ουδέτεροι  στα  οφέλη.  Τέλος,  το  5,45%  (6  στους  110) εμφανίζονται  αναποφάσιστοι.  Η  συντριπτική  πλειοψηφία  εμφανίζουν  θετική αντιμετώπιση απέναντι στη χρήση των εναλλακτικών δικτύων.
6. Θεωρείτε ότι με τη χρήση εναλλακτικών 

δικτύων  έχει  βελτιωθεί  η  τραπεζική 

εξυπηρέτησή σας;
Καθόλου 0
Πολύ λίγο 13
Μέτρια 13
Πολύ 58
Πάρα πολύ 6
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 19

Πίνακας 5.5.Ε6
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Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (ποσοστό 52,73% ήτοι 58 στους 110) απαντά ότι η τραπεζική τους εξυπηρέτηση έχει βελτιωθεί πολύ. Αντίστοιχα, το 11,82% (13  στους  110)  ότι  έχει  μέτρια  βελτιωθεί,  το  11,82%  (13  στους  110)  ότι βελτιώθηκε πολύ λίγο και το 5,45%  (6 στους 110) ότι βελτιώθηκε πάρα πολύ. Το 17,27% (19 στους 110) δηλώνει αναποφάσιστο μπροστά στις αλλαγές που έφεραν τα εναλλακτικά δίκτυα. 
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι κανένας από τους ερωτηθέντες (ποσοστό 0%) δεν δήλωσε ότι η εξυπηρέτηση δεν έχει αλλάξει καθόλου μετά την εξάπλωση των εναλλακτικών δικτύων.

7.  Υπάρχουν  ισχυρά  κίνητρα  που  να  σας 

ωθούν  στη  χρήση  των  εναλλακτικών 

καναλιών εξυπηρέτησης;

Ναι 71
Όχι 39
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 0

Πίνακας 5.5.Ε7
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Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (ποσοστό 65% με 71 στους 110 ερωτηθέντες) απαντά ότι  όντος έχει  ισχυρά κίνητρα ώστε να χρησιμοποιεί  τα εναλλακτικά δίκτυα.  Αντίθετα,  μόνο το 35%  (39 στους 110)  δηλώνει  ότι  δεν  έχει  κάποιο κίνητρο ώστε  να  τα  χρησιμοποιεί.  Κανένας  από  τους  ερωτηθέντες  (ποσοστό 0%) δεν εμφανίστηκε αναποφάσιστος μπροστά στην ερώτηση.

8.  Έχετε  ενημερωθεί  για  τα  εναλλακτικά 

δίκτυα  και  τις  νέες  δυνατότητες  που  σας 

προσφέρουν στην εξυπηρέτησή σας;
Ναι 58
Όχι 45
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 6

Πίνακας 5.5.Ε8
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Το 52.73%  (58 στους 110) των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τις δυνατότητες των εναλλακτικών δικτύων, ενώ αντίθετα, το 40,91% (45 στους 110) δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί. Τέλος, το 5,45%  (6 στους 110) δηλώνει αναποφάσιστο.
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν έχει ενημερωθεί για τα εναλλακτικά δίκτυα και τις δυνατότητες που παρέχουν σε κάθε περίπτωση. Έτσι, η διείσδυση, ενώ έχει φτάσει σε ένα μεγάλο βαθμό, έχει πολύ δρόμο μπροστά της.

9. Πιστεύετε ότι  η χρήση των εναλλακτικών 

δικτύων  βελτιώνει  την  παροχή  υπηρεσιών 

στους  πελάτες,  δηλαδή  εξυπηρετούνται  πιο 

γρήγορα και με λιγότερη ταλαιπωρία;
Ναι 91
Όχι 19
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 0

Πίνακας 5.5.Ε9
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Οι απαντήσεις στο ερώτημα είναι ξεκάθαρες με το 83% των ερωτηθέντων (91 στους  110)  να  απαντούν  ότι  όντως  η  χρήση  των  εναλλακτικών  δικτύων βελτιώνει την τραπεζική εξυπηρέτηση, ενώ το 17% (19 στους 110) απαντά το αντίθετο.  Κανένας  από  τους  ερωτηθέντες  (ποσοστό  0%)  δεν  φάνηκε αναποφάσιστος μπροστά στην ερώτηση.

10.  Πόσο  συχνά  δημιουργούνται 

προβλήματα  στα  εναλλακτικά  δίκτυα  που 

χρησιμοποιείτε για τα οποία δεν ευθύνεστε 

(π.χ. κολλάει το σύστημα, αργή επικοινωνία 

και μεγάλες καθυστερήσεις);
Καθόλου 19
Σπάνια 32
Συχνά 32
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 26

Πίνακας 5.5.Ε10
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Τα  ποσοστά  των  ερωτηθέντων  εδώ  εμφανίζονται  μοιρασμένα.  Το  29%  (32 στους 110) πιστεύει ότι συχνά εμφανίζονται προβλήματα ενώ το 29% (32 στους 110) ότι σπάνια εμφανίζονται προβλήματα. Το 18% (19 στους 110) πιστεύει ότι ποτέ δεν εμφανίζονται προβλήματα ενώ το 24% (26 στους 110) εμφανίζεται αναποφάσιστο.  Το  58%  των  ερωτηθέντων  (62  στους  110)  αναφέρει  ότι εμφανίζονται προβλήματα σε μικρό ή μεγάλο βαθμό και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα της ελλιπής ή προβληματικής κατασκευής κάποιων εναλλακτικών δικτύων από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
11.  Φοβάστε  ή  όχι  την  πιθανότητα  λάθους 

όταν χρησιμοποιείτε εναλλακτικά δίκτυα και 

προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές;
Ναι 45
Όχι 65
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 0

Πίνακας 5.5.Ε11
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Οι  απαντήσεις  στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι  μοιρασμένες  ανάμεσα στους ερωτηθέντες.  Το  59,09%  (65  στους  110)  δηλώνει  ότι  δεν  φοβάται  την πιθανότητα λάθους ενώ το 40,91% (45 στους 110) δηλώνει ότι τη φοβάται. Το στοιχείο  αυτό  μας  δείχνει  μία  τεχνοφοβική αντιμετώπιση των  εναλλακτικών δικτύων,  κάτι  που υποδηλώνει  την  μικρή  σχετικά διείσδυση  στην  τραπεζική καθημερινότητα. Με την όλο και περαιτέρω διείσδυση, αναμένουμε την μείωση του ποσοστού των ερωτηθέντων που απάντησε θετικά στην ερώτηση.
Σημειώνουμε  ότι  κανένας  από  τους  ερωτηθέντες  (ποσοστό  0%)  δεν εμφανίστηκε αναποφάσιστος μπροστά στην ερώτηση.

12.  Φοβάστε  μήπως  ένας  δικό  σας  λάθος 

χειρισμός  προκαλέσει  βλάβη  στο  σύστημα  ή 

στο δίκτυο;
Ναι 19
Όχι 78
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 13

Πίνακας 5.5.Ε12
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Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων με ποσοστό 71% (78 στους 110) απαντά ότι δεν φοβούνται τον λάθος χειρισμό πάνω στη χρήση των εναλλακτικών δικτύων. Αντίθετα, το 17% (19 στους 110) απαντούν θετικά ενώ το 12% (13 στους 110) εμφανίζονται αναποφάσιστοι.
Διαφαίνεται  λοιπόν  η  εμπιστοσύνη  του  κοινού  στις  πράξεις  του  αλλά  όχι απαραίτητα και  στα εναλλακτικά δίκτυα,  αν  συνδυάσουμε  τα  αποτελέσματα του ερωτήματος με τα αποτελέσματα του προηγούμενου ερωτήματος.

13.  Έχετε  εμπιστοσύνη  στη  χρήση  των 

εναλλακτικών δικτύων;
Ναι 78
Όχι 26
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 6

Πίνακας 5.5.Ε13
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Τα  στοιχεία  που  αναφέραμε  και  πιο  πάνω  επιβεβαιώνονται  από  τα αποτελέσματα  αυτής  της  ερώτησης.  Το  71%  (78  στους  110)  δείχνουν εμπιστοσύνη απέναντι  στα εναλλακτικά δίκτυα ενώ το 24%  (26 στους 110) διαφοροποιούνται και δεν τα εμπιστεύονται. Τέλος, το 5% των ερωτηθέντων (6 στους 110) εμφανίζονται αδιάφοροι.
Και εδώ επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι ναι μεν τα εναλλακτικά δίκτυα έχουν κάνει  την  εμφάνισή  τους  στην  αγορά,  αλλά  ακόμα  η  διείσδυση  δεν  έχει επιτευχθεί ολοκληρωτικά στην κοινωνία μας.

14.  Ο  γρήγορος  ρυθμός  αντικατάστασης  μιας 

τεχνολογίας  από  μια  άλλη  συνεπάγεται  γρήγορους 

ρυθμούς υιοθέτησης των τεχνολογιών αυτών από τους 

χρήστες.  Πως  αισθάνεστε  για  τις  γρήγορες  αυτές 

εναλλαγές;  (Μπορείτε  να  επιλέξετε  περισσότερες  από 

μία κατηγορίες)
Αρνητική 

προδιάθεση

6
Ανυπομονησία 6
Ικανοποίηση 26
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Ανασφάλεια 32
Άγχος 13
Φόβο 6
Ενδιαφέρον /

Περιέργεια

52
Αδιαφορία 13
Τίποτα 6

Πίνακας 5.5.Ε14

Η παραπάνω ερώτηση κρίνεται σημαντικότατη καθώς αποτελεί την ένδειξη για την μελλοντική διάδοση των εναλλακτικών καναλιών. Οι ερωτηθέντες είχαν να επιλέξουν μεταξύ διάφορων συναισθημάτων πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις – κάτι  που  διακρίνει  ιδιαίτερα  τα  εναλλακτικά  δίκτυα.  Κάποια  από  τα συναισθήματα  αυτά  έχουν  θετική.,  ουδέτερη,  και  κάποια  αρνητική  σημασία. Έτσι για παράδειγμα, στην ουδέτερη ομάδα ανήκουν οι απαντήσεις «Τίποτα» και  «Αδιαφορία»,  στη θετική  οι  απαντήσεις  «Ενδιαφέρον,  «Ικανοποίηση» και «Ανυπομονησία»,  και  στην  αρνητική  οι  απαντήσεις  «Φόβος»,  «Άγχος», «Ανασφάλεια» και «Αρνητική προδιάθεση».
Στον  παρακάτω  πίνακα  μπορούμε  να  δούμε  τα  επιμέρους  ποσοστά  των επιλογών  των  ερωτηθέντων.  Σημειώνουμε  ότι  οι  ερωτηθέντες  είχαν  τη δυνατότητα να εκφράσουν περισσότερα από ένα συναισθήματα

100



Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  του  πληθυσμού  47,27%  (52  στους  110) αντιμετωπίζουν  τις  εξελίξεις  με  ενδιαφέρον  και  περιέργεια.  Αμέσως  μετά,  το 29,09% (32 στους 110) τις αντιμετωπίζουν με ανασφάλεια, ενώ το 23,64% (26 στους  110)  με  ικανοποίηση.  Αντίστοιχα,  το  11,82%  (13  στους  110)  με αδιαφορία, επίσης το 11,82% (13 στους 110) με άγχος, και από 5,45% (6 στους 110)  αντίστοιχα,  αντιμετωπίζουν  τις  γρήγορες  εξελίξεις  είτε  με  αρνητική προδιάθεση,  είτε  με  ανυπομονησία,  είτε  με  φόβο,  είτε  χωρίς  κάποια  άλλη αντίδραση.
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Όπως διαφαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, το 54,55% των ερωτηθέντων έχει θετική αντιμετώπιση – στάση απέναντι στα εναλλακτικά δίκτυα. Αντίθετα, το 33,12%  έχει  αρνητική  αντιμετώπιση,  ενώ  το  12,34  κρατά  ουδέτερη  στάση. Συνολικά λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (ποσοστό 66,89%) έχει ουδέτερη ή θετική στάση. Το ποσοστό της αρνητικής στάσης  είναι  σημαντικό  και  καταδεικνύει  ότι  ένα  υπολογίσιμο  κομμάτι  του πληθυσμού δεν έχει εξοικειωθεί σημαντικά ακόμα με τα εναλλακτικά δίκτυα, τη χρήση αυτών αλλά και τα προτερήματα και υπηρεσίες που παρέχουν.

15. Σας προτείνουν τη χρήση ενός νέου δικτύου 
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(νέο  σύστημα  ή  νέο  πρόγραμμα).  Υπάρχουν 

χαρακτηριστικά  που  θα  σας  κινήσουν  το 

ενδιαφέρον  για  να  αντικαταστήσετε  την 

εφαρμογή  που  ήδη  χρησιμοποιείτε;  (Μπορείτε 

να επιλέξετε περισσότερες από μία κατηγορίες)
Ταχύτητα 58
Χρησιμότητα 71
Ευκολία 26
Φήμη 13
Τίποτα 6
Δεν  με  ενδιαφέρει  να 

υιοθετήσω νέες

εφαρμογές

6
Πίνακας 5.5.Ε15Όπως  και  στην  προηγούμενη  ερώτηση,  οι  ερωτηθέντες  ήταν  σε  θέση  να επιλέξουν  περισσότερα  του  ενός  χαρακτηριστικά  –  κριτήρια  με  τα  οποία επιλέγουν  το  εναλλακτικό  δίκτυο  που  θα  τους  εξυπηρετεί  ή  θα αντικαταστήσουν  το  υπάρχων  δίκτυο  που  τους  εξυπηρετεί  με  κάποιο  άλλο δίκτυο.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (40% ή 71 στους 110) δήλωσε ότι η χρησιμότητα είναι το κύριο χαρακτηριστικό επιλογής εναλλακτικού δικτύου για την εξυπηρέτησή τους. Το 32% (58 στους 110) προτίμησε την ταχύτητα ενώ το 15% (26 στους 110) δήλωσε ότι πρωτεύων ρόλο παίζει η ευκολία στη χρήση. Ένα  ποσοστό  της  τάξης  του  7%  (13  στους  110)  δήλωσε  ότι  η  φήμη  παίζει ουσιαστικό ρόλο. Τέλος το 3% (6 στους 110) δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει να υιοθετήσει νέες εφαρμογές και παραμένει πιστός στα εναλλακτικά δίκτυα που χρησιμοποιεί  και  άλλο  ένα  3%  (6  στους  110)  δεν  βρίσκουν  κάποιο  από  τα χαρακτηριστικά  που  αναφέραμε  να  ανταποκρίνεται  στην  προσωπική  του άποψη.
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Στο  παραπάνω  σχήμα  παρατηρούμε  διαγραμματικά  την  κατανομή  των απόψεων. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των ουδέτερων αποφάσεων κυμαίνεται στο 6% κάτι που είναι ιδιαίτερα μικρό.

16. Ταξινομήστε τα παρακάτω εναλλακτικά δίκτυα με 
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βάση το πόσο εξοικειωμένοι είστε μαζί τους (σημειώστε 

τους  αριθμούς  από  το  1  μέχρι  και  9,  ώστε  1  για  το 

σύστημα το οποίο δεν γνωρίζεται και 9 για το σύστημα 

το  οποίο  είστε  εξοικειωμένοι  ή  γνωρίζετε  τα 

περισσότερα  στοιχεία  ή  χρησιμοποιείτε  περισσότερο 

από όλα τα άλλα)
Mobile banking 90
Phone banking 95
ATM 50
SST 84
ΔΙΑΣ 90
Internet 

banking

70
SWIFT 69
Τειρεσίας 44
POS 57

Πίνακας 5.5.Ε16

Μετά  τη  διερεύνηση  του  ποσοστού  εισχώρησης  των  εναλλακτικών  δικτύων στην  καθημερινότητά  μας,  με  την  τελευταία  ερώτηση  της  έρευνάς  μας  θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τη διάδοση των επιμέρους δικτύων, όπως τα αναλύσαμε πιο πάνω.
Οι  ερωτηθέντες  ταξινόμησαν  τα  κυριότερα   εναλλακτικά  δίκτυα  που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, ως προς την εξοικείωσή τους με αυτά. Έτσι,  βαθμολόγησαν  κάθε  δίκτυο  ταξινομώντας  τα  από  το  1  έως  και  το  9, ανάλογα με την εξοικείωση που αισθάνονται μαζί τους. Ως 1 βαθμολογήθηκε ένα σύστημα το οποίο είναι άγνωστο στον ερωτηθέντα, και ως 9 βαθμολογήθηκε ένα  σύστημα  το  οποίο  γνωρίζει,  χρησιμοποιεί  και  είναι  σε  μεγάλο  βαθμό εξοικειωμένος μαζί του ο ερωτηθέντας.
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Πρώτη επιλογή σε προτιμήσεις με ποσοστό 14,64% έρχεται το δίκτυο  Phone banking. Το τηλέφωνο είναι το πιο διαδεδομένο μέσο επικοινωνίας σήμερα και χρησιμοποιείται  συντριπτικά  από  όλους.  Η  διάδοσή  του  phone banking βασίζεται ακριβώς στο ότι το τηλέφωνο είναι τόσο εξαιρετικά δημοφιλές μέσο.
Δεύτερη  επιλογή  έρχεται  στο  σύστημα  ΔΙΑΣ  με  ποσοστό  13,87%.  Καθώς  οι πιστωτικές  και  χρεωστικές  κάρτες  γνωρίζουν  όλο  και  περισσότερη  διάδοση στην κοινωνία, η εξυπηρέτηση από διαφορετικές τράπεζες φέρνει το σύστημα ΔΙΑΣ στις πρώτες θέσεις, είτε σε συναλλαγές από ΑΤΜ, είτε σε συναλλαγές από POS. Το σύστημα ΔΙΑΣ όπως αναφέραμε και πιο πάνω ενοποιεί τα δύο αυτά δίκτυα  για  την  εξυπηρέτηση  των  πελατών  είτε  στο  εσωτερικό,  είτε  στο εξωτερικό.
Τρίτη επιλογή κατά προτίμηση με ποσοστό 13,87%, ίσο με την προτίμηση για το δίκτυο ΔΙΑΣ, έρχεται το Mobile Banking. Η διάδοση των κινητών είναι τεράστιες τις  τελευταίες  δεκαετίες,  κυρίως  στις  νεαρότερες  ηλικίες,  χωρίς  αυτό  να 
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σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και σημαντικές εξαιρέσεις. Τεχνολογικές πλατφόρμες όπως  είναι  το  Wap,  το  Cosmote iMode και  το  Vodafone Live! Χρησιμοποιούνται  όλο  και  περισσότερο  από  τους  καταναλωτές  και  το  ευρύ κοινό, με αποτέλεσμα να υιοθετούνται οι ευκολίες του  mobile banking όλο και περισσότερο.
Στη συνέχεια, δημοφιλέστερο έρχεται το δίκτυο των  SST με ποσοστό 12,94%. Τα αυτόματα μηχανήματα διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών αποτελούν την τελευταία εξέλιξη  των  μηχανημάτων  ΑΤΜ,  και  οι  περισσότερες  τράπεζες προχωρούν  στην  αντικατάσταση  των  παλιών  τερματικών,  με  τερματικά  SST τελευταίας τεχνολογίας.
Κατόπιν, έρχεται σε σειρά προτίμησης το internet banking με ποσοστό 10,79%. Η διαφορά με το  Internet banking σε σχέση με τα υπόλοιπα δίκτυα, είναι ότι αποτελεί εξαιρετικά δημοφιλές δίκτυο ανάμεσα στους χρήστες του διαδικτύου, με μεγαλύτερη δημοτικότητα από κάθε άλλο δίκτυο. Το γεγονός ότι η διείσδυση του  διαδικτύου  είναι  σχετικά  χαμηλή  στην  ελληνική  κοινωνία,  αποτελεί παράγοντα για τον οποίο το internet banking δεν είναι πρώτο στις προτιμήσεις των  ερωτηθέντων.  Ειδικά  για  κοινωνικές  ομάδες  χαμηλού  εκπαιδευτικού επιπέδου, κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις.
Στην  επόμενη  θέση  έρχεται  το  σύστημα  Swift με  ποσοστό  10,63%.  Το συγκεκριμένο σύστημα είναι εξαιρετικά γνωστό στους πελάτες των τραπεζών που έχουν συναλλαγές με το εξωτερικό. Στην συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν κυρίων  έμποροι  που  ασχολούνται  με  εισαγωγές  και  εξαγωγές,  καθώς  και αλλοδαποί οι οποίοι συναλλάσσονται με τράπεζες στην πατρίδα τους. Έτσι για παράδειγμα, οι πλειονότητα των αλβανών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα στέλνουν  χρηματικά  ποσά  στην  Αλβανία  και  στις  οικογένειες  που  τυχών διαμένουν εκεί, μέσω του δικτύου Swift, σε τοπικές τράπεζες και λογαριασμούς που τηρούνται εκεί.
Επόμενη προτίμηση αποτελεί το δίκτυο POS με ποσοστό 8,78%. Το δίκτυο POS σχετίζεται  με  τις  αγορές  μέσω  πιστωτικών  καρτών  και  ως  συνέπεια,  όσοι 
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πραγματοποιούν  τέτοιες  συναλλαγές,  γνωρίζουν  και  τις  ιδιότητες,  τη χρησιμότητα και την αξία του δικτύου POS.
Λίγο  πριν  το  τέλος  έρχεται  το  δίκτυο  των  ΑΤΜ με  ποσοστό  7,70%.  Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι εξαιρετικά μικρότερο από όσο θα περιμέναμε. Ίσως την  προηγούμενη  δεκαετία  να  αποτελούσε  το  πιο  διαδεδομένο  και  γνωστό εναλλακτικό δίκτυο  αλλά με την πάροδο του χρόνο και  την εισαγωγή νέων δικτύων,  η  αξία  του  υποβαθμίστηκε  καθώς  αποτελεί  από  τα  λιγοστά εναλλακτικά δίκτυα που για την ολοκλήρωση συναλλαγών απαιτεί τη φυσική παρουσία του πελάτη.
Τελευταίο δίκτυο με διαφορά αποτελεί το δίκτυο Τειρεσίας με ποσοστό 6,78%. Η  διαφορά  με  τα  άλλα  δίκτυα  έγκειται  ότι  κυρίως  χρησιμοποιείται  από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ελάχιστα από ιδιώτες και πελάτες.  Αυτό και μόνο δικαιολογεί το ότι εμφανίζεται τελευταίο στη δημοτικότητα, ανάμεσα από τα υπόλοιπα εναλλακτικά δίκτυα.

Στο  παραπάνω  γράφημα  διαφαίνεται  η  δημοτικότητα  σε  πλήθος  κάθε εναλλακτικού δικτύου, ανάμεσα σε 110 ερωτηθέντες, η οποία επιβεβαιώνει και τα ποσοστά δημοτικότητας, όπως τα αναφέραμε και πιο πάνω.
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Παράρτημα

Ερωτηματολόγιο

Το  παρακάτω  ερωτηματολόγιο  διανεμήθηκε  στην  περιοχή  της  Κοζάνης  σε πελάτες  διαφορετικών  τραπεζών,  στην  προσπάθειά  μας  να  εντοπίσουμε  τη διείσδυση των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης τραπεζικών συναλλαγών σε γενικές γραμμές στην Ελλάδα.
Το ερωτηματολόγιο διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων, όπως είναι το φύλλο, η ηλικία, το επίπεδο σπουδών και το επάγγελμα.
Στο  δεύτερο  μέρος,   συγκεντρώνονται  οι  προσωπικές  προτιμήσεις  των ερωτηθέντων βάσει των ερωτήσεων πάνω στα εναλλακτικά δίκτυα.
Το  πλήθος  των  ερωτηματολογίων  ήταν  110  συνολικά  και  η  ανάλυση  των αποτελεσμάτων παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αναλογικά με τον πληθυσμό του δείγματος. Το δείγμα προσδιορίστηκε με το σκεπτικό ότι σχεδόν κάθε  άνθρωπος  είναι  και  πελάτης  σε  κάποιο  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα. Δεδομένου  ότι  προσπαθήσαμε  να  προσδιορίσουμε  τη  διάδοση  των εναλλακτικών δικτύων στην ελληνική κοινωνία, κάθε πελάτης θα είχε λόγο να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο.
Αποφύγαμε  να  επικεντρωθούμε  και  στις  διαφορές  μεταξύ  των χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων,  καθώς,  όπως  αναφέραμε,  σχεδόν  όλα  τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν  υλοποιήσει  εναλλακτικά δίκτυα τα  οποία είναι παρεμφερή μεταξύ τους.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

«ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»

Οι πληροφορίες είναι απόρρητες και εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.
Φύλλο

 Άνδρας
 Γυναίκα

Επάγγελμα

 Ελεύθερος επαγγελματίας
 Υπάλληλος    (ιδιωτικός / δημόσιος)
 Άνεργος
 Άλλο

Επίπεδο σπουδών

 Στοιχειώδη    (Δημοτικό / Γυμνάσιο)
 Μέση (Λύκειο)
 Ανώτερη (ΤΕΙ)
 Ανώτατη (ΑΕΙ)
 Μεταπτυχιακό /     Διδακτορικό

Ηλικία

 < 18
 18-30
 31-40
 41-50
 51-60
 61-70
 > 70

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, τη συμμετοχή και κυρίως για το χρόνο σας!

Ως  εναλλακτικά  δίκτυα  εξυπηρέτησης  τραπεζικών  συναλλαγών  εννοούμε  τις τεχνολογίες  πληροφορικής  και  τηλεπικοινωνιών,  όπως  για  παράδειγμα  το  e-banking, το mobile banking, το δίκτυο ΑΤΜ κλπ.

1. Αξιολογήστε την ικανότητά σας στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή :
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 Ανεπαρκής
 Χαμηλή
 Μέτρια
 Καλή
 Άριστη
 Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
2. Γνωρίζετε τι είναι τα εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης τραπεζικών 

συναλλαγών (όπως για παράδειγμα το e-banking);

 Ναι
 Όχι
 Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
3. Χρησιμοποιείτε εναλλακτικά δίκτυα στις καθημερινές σας τραπεζικές 

συναλλαγές;

 Καθόλου
 Πολύ λίγο
 Μέτρια
 Πολύ
 Πάρα πολύ
 Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
4.  Είστε  ή  όχι  ικανοποιημένος/η  από  την  απόδοση  των  εναλλακτικών 

δικτύων στην εξυπηρέτησή σας;

 Καθόλου
 Πολύ λίγο
 Μέτρια
 Πολύ
 Πάρα πολύ
 Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
5. Θεωρείτε ότι με τη χρήση των εναλλακτικών δικτύων εξοικονομείτε ή 

χάνετε χρόνο;
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 Χάνω χρόνο
 Ούτε χάνω, ούτε εξοικονομώ
 Εξοικονομώ χρόνο
 Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
6.  Θεωρείτε  ότι  με  τη  χρήση  εναλλακτικών  δικτύων  έχει  βελτιωθεί  η 

τραπεζική εξυπηρέτησή σας;

 Καθόλου
 Πολύ λίγο
 Μέτρια
 Πολύ
 Πάρα πολύ
 Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
7.  Υπάρχουν  ισχυρά  κίνητρα  που  να  σας  ωθούν  στη  χρήση  των 

εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης;

 Ναι
 Όχι
 Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
8. Έχετε ενημερωθεί για τα εναλλακτικά δίκτυα και τις νέες δυνατότητες 

που σας προσφέρουν στην εξυπηρέτησή σας;

 Ναι
 Όχι
 Δεν ξέρω / Δεν απαντώ

9.  Πιστεύετε  ότι  η  χρήση  των  εναλλακτικών  δικτύων  βελτιώνει  την 

παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, δηλαδή εξυπηρετούνται πιο γρήγορα 

και με λιγότερη ταλαιπωρία;

 Ναι
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 Όχι
 Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
10.  Πόσο  συχνά  δημιουργούνται  προβλήματα  στα  εναλλακτικά  δίκτυα 

που χρησιμοποιείτε για τα οποία δεν ευθύνεστε (π.χ. κολλάει το σύστημα, 

αργή επικοινωνία και μεγάλες καθυστερήσεις);

 Καθόλου
 Σπάνια
 Συχνά
 Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
11.  Φοβάστε  ή  όχι  την  πιθανότητα  λάθους  όταν  χρησιμοποιείτε 

εναλλακτικά δίκτυα και προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές;

 Ναι
 Όχι
 Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
12. Φοβάστε μήπως ένας δικό σας λάθος χειρισμός προκαλέσει βλάβη στο 

σύστημα ή στο δίκτυο;

 Ναι
 Όχι
 Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
13. Έχετε εμπιστοσύνη στη χρήση των εναλλακτικών δικτύων;

 Ναι
 Όχι
 Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
14. Ο γρήγορος ρυθμός αντικατάστασης μιας τεχνολογίας από μια άλλη 

συνεπάγεται  γρήγορους  ρυθμούς  υιοθέτησης  των  τεχνολογιών  αυτών 

από τους χρήστες.  Πως αισθάνεστε για τις  γρήγορες αυτές εναλλαγές; 

(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία κατηγορίες)

 Αρνητική προδιάθεση
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 Ανυπομονησία
 Ικανοποίηση
 Ανασφάλεια
 Άγχος
 Φόβο
 Ενδιαφέρον / Περιέργεια
 Αδιαφορία
 Τίποτα
15.  Σας  προτείνουν  τη  χρήση  ενός  νέου  δικτύου  (νέο  σύστημα  ή  νέο 

πρόγραμμα).  Υπάρχουν  χαρακτηριστικά  που  θα  σας  κινήσουν  το 

ενδιαφέρον  για  να  αντικαταστήσετε  την  εφαρμογή  που  ήδη 

χρησιμοποιείτε;  (Μπορείτε  να  επιλέξετε  περισσότερες  από  μία 

κατηγορίες)

 Ταχύτητα
 Χρησιμότητα
 Ευκολία
 Φήμη
 Τίποτα
 Δεν με ενδιαφέρει να υιοθετήσω νέες εφαρμογές

16.  Ταξινομήστε  τα  παρακάτω  εναλλακτικά  δίκτυα  με  βάση  το  πόσο εξοικειωμένοι είστε μαζί τους (σημειώστε τους αριθμούς από το 1 μέχρι και 9, ώστε 1 για το σύστημα το οποίο δεν γνωρίζεται και 9 για το σύστημα το οποίο είστε  εξοικειωμένοι  ή  γνωρίζετε  τα  περισσότερα  στοιχεία  ή  χρησιμοποιείτε περισσότερο από όλα τα άλλα)
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 Mobile banking
 Phone banking
 ATM
 SST
 ΔΙΑΣ
 Internet banking
 SWIFT
 Τειρεσίας
 POS

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας !Ευχαριστούμε για το χρόνο σας!
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