Οδηγός χρήστη για τις ηλ. πληρωμές
Από τη στιγμή που έχετε καταχωριστεί στο σύστημα μας και έχετε λάβει τον
9-ψήφιο κωδικό ηλ. πληρωμών μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις
πληρωμές των διδάκτρων σας μέσω της ιστοσελίδας μας.

Βήματα διαδικασίας πληρωμής
Από το κεντρικό μενού της ιστοσελίδας μας μεταβείτε στη σελίδα
πληρωμών. Θα εμφανιστεί το πρώτο βήμα που είναι η εισαγωγή του κωδικού
σας.

Εισάγετε τον κωδικό σας και πατήστε στο κουμπί ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να μεταβείτε
στο επόμενο βήμα.

Εφ’όσον πραγματοποιηθεί η επαλήθευση του κωδικού σας, θα εμφανιστεί το
δεύτερο βήμα της διαδικασίας πληρωμής. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να
δείτε αναλυτικά και να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία της εγγραφή σας, όσο
αφορά τις ηλ. πληρωμες.
Πριν προχωρήσετε στην πληρωμή μπορείτε να επεξεργαστείτε το ποσό της
πληρωμής ανα μαθητή. Το συνολικό κόστος πληρωμής εμφανίζεται στο πεδίο
κάτω από τη λίστα των στοιχείων και δεν είναι επεξεργάσιμο. Υπολογίζεται
αυτόματα από τα ατομικά ποσά των μαθητών.
Στη περίπτωση που δεν έχει καταχωριστεί η ηλ. διεύθυνση σας, μπορείτε να
την εισάγετε σε αυτό το βήμα. Είναι απαραίτητη για την αποστολή των e-mail
που περιέχουν τα στοιχεία της ηλ. συναλλαγής που θα πραγματοποιήσετε.
Εφ’όσον έχετε συμφωνίσει στο τελικό ποσό της πληρωμής και θέλετε να
προχωρήσετε στην ηλ. πληρωμή θα πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους
χρήσης, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική ηλ. πληρωμών. Πατήστε το
πλαίσιο ελέγχου αποδοχής των όρων.

Στη συνέχεια πατήστε ενα από τα κουμπιά πληρωμών. Έαν επιθυμείτε να
πληρώσετε με την πιστωτική ή χρεωστικη σας κάρτα πατήστε στο κουμπί
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ. Εαν επιθυμείτε να πληρώσετε με το ψηφιακό σας
πορτοφόλι που κατέχετε στην Alpha Bank, πατήστε το κουμπί ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ
MASTERPASS.
Αυτόματα θα μεταφερθείτε στη σελίδα πληρωμών της τράπεζας Alpha Bank.
Ακολουθεί δείγμα της σελίδας:

Μπορείτε να δείτε και να επιβεβαιώσετε το ποσό πληρωμής πριν το
τελευταίο βήμα, το οποίο είναι η συναλλαγή. Επιλέξτε τρόπο πληρωμής και
πατήστε το κουμπί Πληρωμή. Στην επόμενη σελίδα θα εισάγετε τα στοχεία
της κάρτας σας ή τα συνθηματικά σύνδεσης για το Masterpass για να
πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Μετά την ολοκήρωση της πληρωμής, θα μεταφερθείτε αυτόματα πίσω στην
ιστοσελίδα μας όπου θα εμφανιστούν τα στοιχεία της συναλλαγής τα οποία
θα μπορείτε επίσης να τα εκτυπώσετε ως αποδεικτικό συναλλαγής.

Ασφάλεια πληρωμών
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας
διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha eCommerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με
πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η
κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι
αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την
αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

