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Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η
δημοσίευση απεικονίζει τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
αρμόδια για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εκεί
μέσα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αυτή η ενότητα έχει ως σκοπό να εισαγάγει το χρήστη στην έννοια των πληρωμών στο διαδίκτυο.
Σκοπός είναι να εξοικειώσει τους χρήστες με τα διαφορετικά μέσα που γίνονται οι ηλεκτρονικές
πληρωμές και με ποιο τρόπο βοηθούν στις καθημερινές συναλλαγές.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Πληρωμές στο διαδίκτυο , σύστημα e-payment, κάρτες, ηλεκτρονικό εμπόριο, ψώνια στο διαδίκτυο,
πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες, διαδικτυακός τραπεζικός λογαριασμός

ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Ενέργειες/επιτεύγματα
Κατανοήστε τη διαφορά μεταξύ των διαδικτυακών και μη πληρωμών, γιατί οι διαδικτυακές
πληρωμές είναι απαραίτητες και πώς λειτουργούν.
Γνώση
Κοινά συστήματα
ηλεκτρονικών
πληρωμών

Δεξιότητες
Γνώση των συστημάτων
ηλεκτρονικών πληρωμών
Προσδιορισμός των
διαφορετικών μεθόδων
διαδικτυακών πληρωμών

Ικανότητες
Αποδοχή και εμπιστοσύνη στο διαδικτυακό
σύστημα πληρωμής και γνώση των μέσων και
της χρήσης των μεθόδων διαδικτυακής
πληρωμής.

Γνώση των πλεονεκτημάτων
και μειονεκτημάτων των
διαδικτυακών πληρωμών
Οι πιστωτικές και
Διάκριση μεταξύ πιστωτικών Δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγής
χρεωστικές κάρτες
και χρεωστικών καρτών
με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας
χρησιμοποιούνται σε
Χρήση πιστωτικής ή
διαδικτυακές πληρωμές
χρεωστικής κάρτα για
διαδικτυακές πληρωμές
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινά συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών

Στόχος
Μάθετε σχετικά με το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, προσδιορίζετε τις διάφορες μεθόδους
ηλεκτρονικής πληρωμής και γνωρίζετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής
πληρωμής.

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών
Τι είναι το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών;
Μια ηλεκτρονική πληρωμή είναι ένας τρόπος πραγματοποίησης συναλλαγών ή πληρωμής για αγαθά
και υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού μέσου, χωρίς τη χρήση μετρητών ή επιταγών.
Οι υπολογιστές και το Διαδίκτυο μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και ταλαιπωρία με την ευκολία και
την ταχύτητά τους, ειδικά αν κάποιος δυσκολεύεται να τα βγάλει. Με απλή πρόσβαση στο διαδίκτυο,
κάποιος μπορεί να:
●
●
●
●
●
●
●

Κάνει τραπεζικές συναλλαγές
Πληρώσει σχεδόν όλους τους λογαριασμούς όπως λογαριασμούς νερού, λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος, λογαριασμούς τηλεφώνου κ.λπ
Αγοράσει εισιτήρια για ταινίες, θέατρο και άλλες διασκέδασης
Παραγγείλει φαγητό
Αγοράσει ρούχα, είδη οικιακής χρήσης, μουσική, ταινίες και σχεδόν οτιδήποτε
Νοικιάσει ταινίες
Πραγματοποιήσει από σύντομα μαθήματα έως και διδακτορικό

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών αυξήθηκε όλο και περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω των
πρόσφατων εξελίξεων στην τεχνολογία, δημιουργώντας αυξανόμενη εξάπλωση τραπεζών και αγορών
μέσω διαδικτύου.
Καθώς ο κόσμος προοδεύει περισσότερο με την ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι επίσης δυνατό για
τους χρήστες να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συσκευές σε οποιαδήποτε τοποθεσία και στιγμή
για την εκτέλεση συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες όπως το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μειλ ) και την πλοήγηση Ιστού. Δεδομένου ότι όλα αυτά αυξάνονται και
βελτιώνονται παρέχοντας ακόμα ασφαλέστερες διαδικτυακές συναλλαγές πληρωμών , το ποσοστό
των παραδοσιακών συναλλαγών με μετρητά και επιταγές θα μειωθεί.
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Ιστορικά στοιχεία
Η προέλευση της διαδικτυακής πληρωμής και του ηλεκτρονικού εμπορίου γενικά, συσχετίζεται με την
αρχή του Διαδικτύου, το οποίο υπήρξε επανάσταση για τον κόσμο όπως τίποτα άλλο πιο πριν. Σε
τελευταία ανάλυση, χωρίς το Διαδίκτυο, δεν θα υπήρχαν οποιαδήποτε διαδικτυακά καταστήματα και
ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Το Διαδίκτυο ξεκίνησε το 1969 ως στρατιωτικό δίκτυο που προορίστηκε να
είναι δίκτυο επικοινωνίας στα χρόνια πολέμου του Βιετνάμ. Το κύριο σημείο καμπής εν τούτοις ήταν
το 1989 με τη χρησιμοποίηση των αποκαλούμενων «ιστότοπων» ή «των σελίδων», καθιστώντας τις
πληροφορίες ευκολότερες να δημοσιευτούν και την πρόσβαση στο διαδίκτυο πιο εύκολη. Παράλληλα
με την ανάπτυξη του Διαδικτύου, οι καινοτόμες διαδικτυακές υπηρεσίες πληρωμής άρχισαν να
λειτουργούν στο πρώτο μισό της δεκαετίας του '90, οι οποίες εντούτοις, δεν ήταν καθόλου φιλικές
προς το χρήστη και απαιτούσαν εξειδικευμένη γνώση.
Τα περισσότερα από τα διαδικτυακά συστήματα πληρωμής που υπάρχουν σήμερα, είναι εύχρηστα με
τη διαδικασία πληρωμής που ελαχιστοποιείται σε μερικά απλά βήματα. Βασίζονται σ ένα ιστότοπο ή
σε μια εφαρμογή που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να εγκατασταθεί ένα ιδιαίτερο
λογισμικό ή να αγοραστεί ειδικός εξοπλισμός, πράγμα το οποίο συνέβαινε πριν από λίγα χρόνια.
Σήμερα, οι διαδικτυακές πληρωμές μπορούν να γίνουν από οποιαδήποτε συσκευή που συνδέεται με το
Διαδίκτυο.

Πώς λειτουργούν οι διαδικτυακές πληρωμές;
Οι διαδικτυακές πληρωμές γίνονται αμέσως, με την είσοδο κάποιων πληροφοριών στη μηχανή
αναζήτησης Ιστού του χρήστη και πατώντας κλίκ με το ποντίκι, έτσι είναι βολικό και εξοικονομεί χρόνο.
Αγοράζοντας κάτι στο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται κανείς πραγματικά χρήματα αλλά πρέπει να
εισαγάγει τις πληροφορίες πληρωμής στο έντυπο πληρωμής.
Η ολόκληρη διαδικασία αρχίζει όταν επισκέπτεται ένας πελάτης την σελίδα του εμπόρου και προσθέτει
στο καλάθι στοιχεία (προϊόντα ή υπηρεσίες) που θέλει να αγοράσει. Κατόπιν, ο χρήστης πρέπει να
συμπληρώσει το έντυπο πληρωμής με ορισμένες πληροφορίες (π.χ. αριθμός καρτών, ημερομηνία
λήξης, CVV κώδικας [1], διεύθυνση). Ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής, ο πελάτης είτε οδηγείται στον
εξωτερικό ιστότοπο υπηρεσιών είτε της τράπεζας είτε συνεχίζει την πληρωμή στον ιστότοπο ή σε μια
εφαρμογή.

Γενικά, οι διαδικτυακές πληρωμές θεωρούνται μια γρήγορη και ασφαλή εναλλακτική λύση των
παραδοσιακών μεθόδων πληρωμής, όπως οι μεταφορές τραπεζών, έλεγχοι κ.λπ. To να αποδεχτεί
κανείς τις ηλεκτρονικές πληρωμές σημαίνει πολλά οφέλη και για τους χρήστες/τους καταναλωτές και
τους εμπόρους (οποιουδήποτε μεγέθους).
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Μέθοδοι διαδικτυακών πληρωμών
Υπάρχουν αρκετοί μέθοδοι διαδικτυακών πληρωμών και υπηρεσίες πληρωμής που έχουν αναπτυχθεί
μέσα στο σύστημα πληρωμής σε όλο τον κόσμο και που είναι σε λειτουργία σήμερα. Αυτές
περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό χρήμα, πιστωτικές κάρτες και ηλεκτρονικές μεταφορές κεφαλαίων.

Κάρτες
Οι πιστωτικές κάρτες αποτελούν μια δημοφιλή μέθοδο διαδικτυακής πληρωμής αλλά μπορούν να
είναι ακριβές για τον έμπορο να τις δεχτεί λόγω της προμήθειας συναλλαγής κυρίως. Οι χρεωστικές
κάρτες αποτελούν μια άριστη εναλλακτική λύση με την παρόμοια ασφάλεια αλλά συνήθως πολύ
φτηνότερες δαπάνες.

Ηλεκτρονικά πορτοφόλια
Εκτός από τις πληρωμές με κάρτα, εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής έχουν προκύψει και μερικές φορές
έχουν κατακτήσει την ηγεσία στις αγορές. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι είναι μια μορφή προπληρωμένου
λογαριασμού που αποθηκεύει τα οικονομικά στοιχεία του χρήστη, όπως τη χρέωση και τις
πληροφορίες πιστωτικών καρτών για να καταστήσει μια διαδικτυακή συναλλαγή ευκολότερη.

Τραπεζικές πληρωμές
Αυτό είναι ένα σύστημα που δεν περιλαμβάνει κάποιο είδος φυσικής κάρτας. Χρησιμοποιείται από
τους πελάτες που έχουν ενεργοποιημένους λογαριασμούς στο τραπεζικό σύστημα Διαδικτύου. Αντί να
εισάγει κάποιος τις λεπτομέρειες της κάρτας στη σελίδα του αγοραστή, σε αυτό το σύστημα η πύλη
πληρωμής επιτρέπει στο χρήστη να διευκρινίσει από ποια τράπεζα επιθυμεί να πληρώσει. Κατόπιν ο
χρήστης οδηγείται στον ιστότοπο της τράπεζας, όπου κάποιος μπορεί να επικυρώσει τα στοιχεία του
και έπειτα να εγκρίνει την πληρωμή. Τυπικά, θα υπάρξει επίσης κάποια μορφή διπλής επικύρωσης.
Μερικές υπηρεσίες, αφήνουν τους εμπόρους να ενσωματώσουν το iframe της στον ιστότοπο τους έτσι
οι καταναλωτές μπορούν να πληρώσουν χωρίς οδηγηθούν σε άλλη σελίδα.

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα των διαδικτυακών πληρωμών
Τα συστήματα διαδικτυακής πληρωμής γίνονται για να διευκολύνουν την αποδοχή των ηλεκτρονικών
πληρωμών για τις διαδικτυακές συναλλαγές. Με την αυξανόμενη δημοτικότητα των αγορών στο
διαδίκτυο, τα συστήματα διαδικτυακής πληρωμής έγιναν μια ανάγκη για τους διαδικτυακούς
καταναλωτές — για να κάνουν τις αγορές και την κατάθεση ευκολότερη. Προκύπτουν πολλά οφέλη,
όπως:
● Απευθύνονται σε περισσότερους πελάτες από όλο τον κόσμο
● Αποτελεσματικότερες και αποδοτικές συναλλαγές —συμβαίνει επειδή οι συναλλαγές γίνονται σε
δευτερόλεπτα (με ένα κλικ ), χωρίς σπατάλη του χρόνου των πελατών. Προσφέρουν ταχύτητα και
απλότητα
7

● Ευκολία. Οι πελάτες μπορούν να πληρώσουν για τα πράγματα τους σε έναν ιστότοπο ηλεκτρονικού
εμπορίου οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Χρειάζονται μόνο μια συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο
συσκευή
● Χαμηλότερο κόστος συναλλαγής και μειωμένες δαπάνες τεχνολογίας
● Έλεγχος δαπανών για τους πελάτες, δεδομένου ότι μπορούν πάντα να ελέγξουν τον εικονικό
λογαριασμό τους όπου μπορούν να βρουν το ιστορικό της συναλλαγής
● Σήμερα είναι εύκολο να προσθέσει κανείς πληρωμές σε έναν ιστότοπο, ακόμη και κάποιος που δεν
είναι τεχνικός μπορεί να το εφαρμόσει πρακτικά και να αρχίσει τις διαδικτυακές πληρωμές
● Οι πύλες πληρωμών και οι προμηθευτές προσφέρουν ιδιαίτερα αποτελεσματική ασφάλεια και
εργαλεία κατά της εγκληματικότητας για να γίνονται οι συναλλαγές αξιόπιστα

. .και μερικά μειονεκτήματα:
● Η απάτη ηλεκτρονικού εμπορίου αυξάνεται κατά 30% το χρόνο. Εάν κάποιος ακολουθεί τους
κανόνες ασφάλειας δεν θα υπάρξουν τέτοια προβλήματα
● Η έλλειψη ανωνυμίας — για τους περισσότερους, δεν είναι ένα πρόβλημα καθόλου, αλλά ο
χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι μερικά από τα προσωπικά του στοιχεία αποθηκεύονται στη βάση
δεδομένων του συστήματος πληρωμής
● Η ανάγκη για πρόσβαση στο Διαδικτύου — όπως κάποιος μπορεί να υποθέσει, εάν η σύνδεση στο
Διαδίκτυο αποτύχει είναι αδύνατο να ολοκληρώσει κανείς μια συναλλαγή, να κάνει ένα διαδικτυακό
λογαριασμό κ.λπ.
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ENOTHTA 2: Xρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών για διαδικτυακές
πληρωμές
Στόχος
Διακρίνετε τις διαφορετικές μορφές τραπεζικών καρτών ,πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Χρήση της
πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας για τις διαδικτυακές πληρωμές

Εισαγωγή στις πιστωτικές και των χρεωστικές κάρτες
Πιστωτική κάρτα
Οι πιστωτικές κάρτες είναι ο δημοφιλέστερος τρόπος διαδικτυακής πληρωμής. Η δυνατότητα
εφαρμογής πιστωτικών καρτών είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην
εκτενή χρήση τους σε όλο τον κόσμο. Εν τούτοις, δεν θεωρείται εφικτός για την πραγματοποίηση
μικρών πληρωμών δεδομένου ότι απαιτούν τεράστια τέλη προμήθειας. Το σημαντικότερο
πλεονέκτημα των πιστωτικών καρτών είναι η ευκολία χρήσης που παρέχουν για τις διαδικτυακές
συναλλαγές από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και σε χρόνο μηδέν. Επιπλέον, μπορούν να
πραγματοποιηθούν εύκολα χωρίς να χρειάζεται να κατέχουν οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό ή
λογισμικό. Η επικύρωση του κατόχου κάρτας παρέχεται απλά χρησιμοποιώντας το αριθμό πιστωτικής
κάρτας, ένα όνομα και μια ημερομηνία λήξης. Προκειμένου να κρατηθεί η προσωπική πληροφορία των
χρηστών ασφαλής, συμπληρωματικά συστήματα, όπως Verified by Visa και MasterCard Secure Code
έχουν αναπτυχθεί από τις επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών. Επιπλέον, αυτός ο τρόπος πληρωμής
προσφέρει στους χρήστες την παροχή δημιουργίας κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιούν για να
ψωνίσουν διαδικτυακά μέσω των πιστωτικών καρτών

Χρεωστική κάρτα
Οι χρεωστικές κάρτες κερδίζουν τη δημοτικότητα μέρα με τη μέρα και έχουν γίνει η δημοφιλέστερη
μέθοδος πληρωμής χωρίς μετρητά σε όλο τον κόσμο. Σε σύγκριση με τις πιστωτικές κάρτες, οι
πληρωμές που γίνονται μέσω των χρεωστικών καρτών αποσύρονται από τον προσωπικό τραπεζικό
λογαριασμό του καταναλωτή και όχι από οποιοδήποτε ενδιάμεσο λογαριασμό, έτσι οι πελάτες που
θέλουν να ξοδέψουν διαδικτυακά χρήματα μέσα στα οικονομικά όριά τους προτιμούν να πληρώσουν
με τις χρεωστικές κάρτες τους. Επιπλέον, έχουν ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από τις πιστωτικές
κάρτες λόγω της απαίτησης των εκτενών εξακριβώσεων που απαιτούνται από τις τράπεζες.
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Κινητό πορτοφόλι και έξυπνη κάρτα
Κινητά πορτοφόλια
Χρησιμοποιώντας τα κινητά πορτοφόλια, οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν μια εφαρμογή στα
κινητά τηλέφωνά τους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πραγματοποίηση των διαδικτυακών
και μη αγορών. Στο μέλλον, τα κινητά πορτοφόλια αναμένεται ότι θα προσφέρουν περισσότερη
ευκολία στους πελάτες στην πραγματοποίηση των συναλλαγών με τη βοήθεια των τεχνολογιών που
συνδέουν τα κινητά τηλέφωνα και το φυσικό κόσμο μέσω των ηχητικών κυμάτων, βασισμένων σε
Cloud λύσεων, κωδίκων QR, κ.λπ.PayPal
Το PayPal είναι ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό πεδίο ηλεκτρονικού εμπορίου που επιτρέπει τις
διαδικτυακές πληρωμές και τις μεταφορές χρημάτων να γίνουν μέσω του Διαδικτύου. Οι διαδικτυακές
μεταφορές χρημάτων χρησιμεύουν ως ηλεκτρονικές εναλλακτικές λύσεις πληρωμών αντί για τις
παραδοσιακές μεθόδους, όπως τα μετρητά, οι επιταγές και τα εμβάσματα. Το PayPal είναι αγοραστής,
μια διαδικασία επεξεργασίας πληρωμής για τους διαδικτυακούς προμηθευτές, τις σελίδες
δημοπρασίας, και άλλους εμπορικούς χρήστες, αλλά υπάρχει κόστος προμήθειας. Μπορεί επίσης να
κρατήσει προμήθεια για τη λήψη των χρημάτων, ανάλογη προς το ποσό που λαμβάνει. Οι προμήθειες
εξαρτώνται από το νόμισμα που χρησιμοποιείται, την επιλογή πληρωμής , τη χώρα του αποστολέα, τη
χώρα του παραλήπτη, το ποσό που στέλνεται ι και τον τύπο λογαριασμού του παραλήπτη.

Έξυπνη κάρτα
Είναι μια πλαστική κάρτα που ενσωματώνεται με έναν μικροεπεξεργαστή που αποθηκεύει τη
προσωπική πληροφορία του πελάτη και μπορεί να φορτωθεί με χρήματα για να κάνει τις
διαδικτυακές συναλλαγές και τη στιγμιαία πληρωμή των λογαριασμών. Τα χρήματα που φορτώνονται
στη έξυπνη κάρτα μειώνονται σύμφωνα με τη χρήση του πελάτη και πρέπει να ξαναφορτωθούν από
τον τραπεζικό λογαριασμό του/της.

Γενικά βήματα για να κάνει κάποιος μια διαδικτυακή πληρωμή:
1. Ο αγοραστής επιλέγει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που θέλει να αγοράσει, χρησιμοποιώντας
το κινητό του τηλέφωνο , το τάμπλετ ή τον υπολογιστή.
2. Υποβάλλει αίτημα πληρωμής μέσω της εισόδου των συνηθισμένων πληροφοριών για την
κάρτα πληρωμής που απαιτείται για τη διαδικτυακή πληρωμή όπως το όνομα του κατόχου,
του αριθμού της κάρτας, της ημερομηνίας λήξης και του τριψήφιου κώδικα ασφάλειάς (CVV)
3. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών καθοδηγεί τα στοιχεία μέσω μιας ασφαλούς σύνδεσης στην
τράπεζα του αγοραστή ή της εταιρείας της πιστωτικής κάρτας
4. Η τράπεζα του αγοραστή είτε εγκρίνει είτε απορρίπτει τη συναλλαγή που βασίζεται στα
διαθέσιμα κεφάλαια είτε την πιστωτικό υπόλοιπο του αγοραστή. Εάν εγκρίνεται, η συναλλαγή
καθοδηγείται πίσω στον προμηθευτή πληρωμής για να επεξεργαστεί.
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5. Ο πάροχος πληρωμής αποθηκεύσει τη συναλλαγή και στέλνει ένα αρχείο στον πωλητή και
στον αγοραστή (mail ή/και γραπτό μήνυμα)
6. Τα αγαθά ή οι υπηρεσίες στέλνονται στον αγοραστή και η τράπεζα του αγοραστή στέλνει τα
ποσά στον πωλητή
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Μελέτη περίπτωσης 1: Διαδικτυακή πληρωμή λογαριασμού ηλεκτρικού
ρεύματος
Πραγματοποιήστε μια διαδικτυακή πληρωμή λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση
ηλεκτρονικής κατάθεσης. Υποθέστε ότι λαμβάνετε τον ακόλουθο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.
Περιγράψτε τα βήματα προκειμένου να τον πληρώσετε μέσω του διαδικτυακού τραπεζικού
λογαριασμού σας.
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Μελέτη περίπτωσης 2: Παραγγείλετε είδη παντοπωλείου από το διαδίκτυο
και πληρώστε με κάρτα.
Υποθέστε ότι πρέπει να αγοράσετε μερικά είδη παντοπωλείου με τη χρήση μιας διαδικτυακής
υπηρεσίας και να πληρώσετε με κάρτα. Περιγράψτε τα βήματα που απαιτούνται για να κάνετε τις
αγορές.
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ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Μια συνοπτική μελέτη των διαδικτυακών συστημάτων πληρωμής
https://thesai.org/Downloads/Volume8No5/Paper_32A_Compendious_Study_of_Online_Payment_Systems.pdf

Ηλεκτρονικό εμπόριο εν συντομία
https://en.wikibooks.org/wiki/The_Computer_Revolution/E_commerce/Online_Banking
Κατανόηση διαδικτυακών πληρωμών - βίντεο Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=gG5kLlfZcik

Μέθοδοι πληρωμής στο επίκεντρο - μέρος 1 – περιγραφή
https://www.thepaypers.com/expert-opinion/-alternative-payment-methods-in-focus-trends-anddevelopments-part-1/774978

Μέθοδοι πληρωμής στο επίκεντρο - μέρος 2 – περιγραφή
https://www.thepaypers.com/expert-opinion/-alternative-payment-methods-in-focus-trends-anddevelopments-part-2/775210

Διαδικτυακό τραπεζικό σύστημα και πληρωμές
http://www.finsmes.com/2017/12/online-banking-and-payments-innovative-solutions-on-thehorizon.html

Δήμος Καρδίτσας - ηλεκτρονικές πληρωμές (GR)
https://dimoskarditsas.gov.gr/ilektronikes-ypiresies/

Ψηφιακή διαίρεση μεταξύ νέων και ηλικιωμένων ανθρώπων
https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/1286/1206#p2
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Σεμινάρια προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο
https://techboomers.com/p/internet-privacy
Βίντεο διαδικτυακής πληρωμής – Wordpress tv
https://wordpress.tv/tag/online-payments
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Υπολογιστές και Διαδίκτυο
https://www.qld.gov.au/seniors/education-work-technology/computers-internet

Κατανόηση υπηρεσιών διαδικτυακής πληρωμής
https://www.wildapricot.com/articles/online-payment-services

Συνοπτική μελέτη των διαδικτυακών συστημάτων πληρωμής
https://thesai.org/Downloads/Volume8No5/Paper_32A_Compendious_Study_of_Online_Payment_Systems.pdf

Πώς εξηγείται το διαδικτυακό σύστημα πληρωμής
https://securionpay.com/blog/e-payment-system

Δωρεάν εικόνες διαδικτυακών πληρωμών
https://pixabay.com/el/photos/online%20payments

Πώς λειτουργεί η ηλεκτρονική πληρωμή
https://money.howstuffworks.com/personal-finance/online-banking/electronic-payment.htm

Διαδικτυακές αγορές
https://simple.wikipedia.org/wiki/Online_shopping

Τεχνολογίες του Διαδικτύου - Διαδικτυακές αγορές

https://en.wikibooks.org/wiki/Internet_Technologies/Online_shopping
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ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Άσκηση 1: Διαδικτυακή πληρωμή λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος
1. Ανοίξτε τη μηχανή αναζήτησης Ιστού και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση url του τραπεζικούς σας
Ιστού (π.χ. web.bankofkarditsa.gr)

2.Συνδεθείτε με τη χρήση του σωστού ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας για να
μπείτε στο λογαριασμό σας.
3.Αυτό είναι το διαδικτυακό παράθυρο του λογαριασμού σας. Ελέγξτε το υπόλοιπο του λογαριασμού
σας και πατήστε κλικ στο «payments»

4.Στη σχετική μπάρα αναζητήστε τον πάροχο της εταιρείας ηλεκτρισμού και εισάγετε το έντυπο
πληρωμής
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5. Βρείτε στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος τον «ηλεκτρονικό κωδικό- αριθμός πληρωμής».
Συνήθως αναγράφεται δίπλα στο οφειλόμενο υπόλοιπο
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6.Συμπληρώστε το έντυπο με το σωστό ηλεκτρονικό αριθμό πληρωμής, το όνομά σας (εάν ταιριάζει με
το χρήστη ηλεκτρικού ρεύματος στο λογαριασμό), τη σωστή οφειλόμενο υπόλοιπο και προχωρήστε
στην πληρωμή
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7.Έπειτα, ανάλογα με το τραπεζικό σύστημα σας, μπορεί να δείτε ένα άλλο σχετικό παράθυρο,
ζητώντας σας να βάλετε έναν κωδικό αριθμό που έχετε λάβει από γραπτό μήνυμα. Η πληρωμή γίνεται
μόνο όταν δείτε στο τραπεζικό παράθυρο Ιστού το μήνυμα «Payment successful! »
8. Αποσυνδεθείτε από τον διαδικτυακό τραπεζικό λογαριασμό σας.
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Άσκηση 2: Παραγγείλτε on-line από Super Market και πληρώστε με κάρτα

1. Επισκεφτείτε ένα on-line super market (στο παράδειγμά μας e-fresh.gr, αλλά υπάρχουν κι
άλλα), συνδεθείτε, τοποθετήστε την παραγγελία σας και επιλέξτε «πληρωμή»
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2. Συμπληρώστε τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία παραλήπτη και παράδοσης
και στη «μέθοδο πληρωμής» επιλέξτε «πληρωμή με κάρτα»

3. Κατόπιν καθοδηγείστε μέσω ασφαλούς σύνδεσης σε παράθυρο της τράπεζας που χρησιμοποιεί
το κατάστημα που έχετε επισκευθεί. Εκεί, εισάγετε προσεκτικά τις απαραίτητες λεπτομέρειες
που βρίσκετε πάνω στην κάρτα σας (όνομα του κατόχου κάρτας, τύπος κάρτας, αριθμός
κάρτας, ημερομηνία λήξης, αριθμός CVV)
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4. Κάνετε κλικ στην επιλογή «πληρωμή» και η συναλλαγή ολοκληρώνεται.
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