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Η 
Locotel ΑΕ   ιδρύθηκε το 2008 από μηχα-
νικούς  με πολυετή εμπειρία στο σχεδι-
ασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία 
πολύπλοκων και μεγάλης κλίμακας έργων  
στις τηλεπικοινωνίες και  την 

πληροφορική στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό. Στην πορεία η αρχική ομάδα μεγάλωσε 
έτσι σήμερα έχει φθάσει τα 16 άτομα  και 
με παρουσία εκτός από την Ελλάδα, στη 
Ρουμανία και τη Βουλγαρία.  Η εταιρεία 
δραστηριοποιείται στην παροχή messaging 
services και VAS (Value Added Services) στην 
κινητή τηλεφωνία, με παγκόσμια κάλυψη, 
συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή μπορεί να 
παραδώσει SMS σε περίπου 800 δίκτυα 
σε 180 χώρες.

Κύριε Κοσκινά, η εταιρία σας είναι ανερχόμενη  
στον τομέα των messaging services. Πείτε μας μερικά 
πράγματα για  τις υπηρεσίες που παρέχετε.

Οι λύσεις μας καλύπτουν μια ευρεία γκάμα υπηρε-
σιών, με πελάτες στον Δημόσιο, Ιδιωτικό και Τραπεζικό 
τομέα. Συγκεκριμένα Locotel δραστηριοποιείται στον 
χώρο του mobile messaging & advertising, παρέχοντας 
υπηρεσίες SMS Alerting, Α2Ρ (Application to Person), 
Μ2Μ (Machine to Machine), Mobile Banking, Mobile 
Marketing και Value Added Services (VAS). Οι υπηρεσίες 
αυτές υλοποιούνται μέσω της πλατφόρμας LocoSMS, 
που έχουμε σχεδιάσει και αναπτύξει.

Πως εξασφαλίζετε την ποιότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών προς τους πελάτες σας;

Έχουμε δημιουργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
και  υποδομές, έχουμε αποκτήσει τις απαραίτητες 
αδειοδοτήσεις  και πιστοποιήσεις που χρειάζονται 
ώστε η εταιρία μας να εξασφαλίζει την ποιότητα, 
ασφάλεια και αξιοπιστία που αυτονόητα απαιτείται 
από τους πελάτες μας.

Η εταιρία, είναι αδειοδοτημένος τηλεπικοινωνιακός 
πάροχος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για messaging services 
και οι διαδικασίες μας είναι πιστοποιημένες από τον 
φορέα TUV Nord με ISO 9001:2008 για  την λειτουρ-
γία και την υλοποίηση των υπηρεσιών μας και  ISO 
27001:2005 για την ασφάλεια των πληροφοριών και 
των πληροφοριακών μας συστημάτων.

Απ’  όσο γνωρίζουμε στο πελατολόγιό σας έχετε 
αρκετές  Τράπεζες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Τι  υπηρεσίες  τους παρέχετε και πως 
ακριβώς  τους βοηθάτε στις σύγχρονες ανάγκες  τους.

Ναι, είναι αλήθεια ότι πολλές Ελληνικές καθώς και 
ξένες Τράπεζες μας έχουν τιμήσει με την εμπιστοσύνη 
τους όχι μόνο στο να παίρνουν messaging υπηρεσίες 
από εμάς, αλλά και σε συμβουλευτικό επίπεδο για 
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την υλοποίηση αντίστοιχων project. 
Οι υπεύθυνοι των εναλλακτικών δικτύων καθώς 

και οι υπεύθυνοι στις διευθύνσεις πληροφορικής των 
Τραπεζών, παρά την υπάρχουσα κρίση, προσπαθούν 
να παρέχουν στους πελάτες τους, υπηρεσίες στο πλαί-
σιο ενός φάσματος  που στο ένα άκρο έχει υπηρεσίες 
που πλέον τις  θεωρούμε  αυτονόητο να παρέχονται 
έως το άλλο άκρο που έχει υπηρεσίες που μπορεί να 
θεωρηθούν  καινοτόμες.  

Εδώ  ερχόμαστε εμείς, να καλύψουμε με την τε-
χνογνωσία και τις υπηρεσίες μας αυτό το φάσμα. 
Αυτονόητο θεωρείται για παράδειγμα, η δυνατότητα να 
ενημερώνεται άμεσα με SMS  ο πελάτης της Τράπεζας, 
όταν γίνεται κάποια κίνηση στον λογαριασμό ή την 
πιστωτική του κάρτα. Άλλες υπηρεσίες είναι, η ενημέ-
ρωση για το υπόλοιπο του , η μεταφορά από - σε λογα-
ριασμό του, η πληρωμή κάποιου λογαριασμού ΔΕΚΟ, 
καμπάνιες από τα τμήματα marketing και collection. 
Στο πλαίσιο των καινοτόμων εφαρμογών μπορούμε 
για παράδειγμα να αναφέρουμε την υπηρεσία OTP 
(One Time Password), όπου καταργούμε τα γνωστά 
μηχανάκια που παράγουν pin και όταν κάποιος θέλει 
να διενεργήσει κάποιο transaction το οποίο απαιτεί 
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authentication, από την πλατφόρμα μας του αποστέλ-
λεται το pin, στο κινητό τηλέφωνο  που έχει δηλώσει. 
Προφανώς αυτό το pin το παραδίδουμε  σε όποιο 
μέρος του κόσμου και αν αυτός βρίσκεται. 

Το Mobile Banking από μόνο του ή και σε συνδυασμό 
με το e-banking  κάνει τις  τραπεζικές συναλλαγές  πιο 
άμεσες και φιλικές  στους πελάτες. Οι πελάτες τους 
δεν χρειάζεται πλέον να περιμένουν στην ουρά για 
να κάνουν μια απλή συναλλαγή – ενημέρωση ενώ 
μπορούν να την πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε 
στιγμή της ημέρας που εκείνοι το επιθυμούν

Είναι όμως ασφαλές; Τι τεχνολογία χρησιμοποιείτε 
για την αξιόπιστη  λειτουργία της υπηρεσίας και την 
ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων;

Στόχος μας είναι πάντα, οι υπηρεσίες που προσφέ-
ρουμε να υποστηρίζονται από best practice διαδικασίες 
και μεθόδους ασφάλειας τέτοιες που να διαφυλάττουν 
απόλυτα τα προσωπικά και εταιρικά δεδομένα των 
πελατών μας.  Είναι πολύ σημαντικό οι πελάτες να 
αισθάνονται εμπιστοσύνη και ασφάλεια κατά την 
διάρκεια πραγματοποίησης των οικονομικών τους 
συναλλαγών, καθότι το ηλεκτρονικό έγκλημα είναι 

μια νέα και δεδομένη  πραγματικότητα. 
Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες του Μobile Βanking 

είναι συνδυασμός  από εφαρμογές M2M(Machine to 
Machine) και A2P (Application to Person). Τα μηνύματα 
σχηματίζονται είτε από τις εφαρμογές του e-banking ή 
του core-banking και αποστέλλονται στις πλατφόρμες 
της Locotel κωδικοποιημένα (Μ2Μ). Στη συνέχεια η 
πλατφόρμα LocoSMS τα παραδίδει στους τελικούς 
παραλήπτες (A2P) κρυπτογραφημένα και από ασφαλή 
κανάλια επικοινωνίας μέχρι την υποδομή υποδοχής 
του Παρόχου κινητής τηλεφωνίας.

 Η αρχιτεκτονική SOA της πλατφόρμας,  επιτρέπει 
μια ασφαλή και αξιόπιστη διασύνδεση που εύκολα 
υλοποιείται  στα συστήματα των τραπεζών. Πολλά 
συστήματα της ίδιας τράπεζας μπορούν ταυτόχρονα 
να συνδέονται στην υπηρεσία LocoSMS είτε για να 
αποστείλουν είτε να υποδεχθούν εισερχόμενα μηνύ-
ματα, κατάλληλα φιλτραρισμένα και επεξεργασμένα 
ώστε να δρομολογηθούν προς κατάλληλο σύστημα 
της IT τραπεζικής υποδομής.

Μια άλλη παράμετρος σχετική με την αξιοπιστία της 
υπηρεσίας, είναι το γεγονός ότι οι μηχανές παραγωγής 
των υπηρεσιών μας, φιλοξενούνται σε υπερσύγχρονα 
data centers στην Ελλάδα και τη Γερμανία, παρέχο-
ντας αδιάλειπτη λειτουργία επί 24ώρου βάσεως 365 
μέρες τον χρόνο.

Πώς βλέπετε το μέλλον του τομέα των messaging 
services;

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ο τομέας του SMS 
εξακολουθεί να αυξάνεται κάθε χρόνο. Το 2011 διακι-
νήθηκαν παγκοσμίως 7,8 τρισεκατομμύρια μηνύματα 
και αναμένεται να φθάσουν τα 9,6 τρισεκατομμύρια 
το 2012. Αυτό είναι πολλές φορές μεγαλύτερο από τις 
κλήσεις που υλοποιούνται ή τα φωνητικά μηνύματα 
που αποστέλλονται. Ο τομέας των SMS αυξάνεται 
κατά περίπου 30% κάθε χρόνο. Γιατί λοιπόν SMS 
έχουν αυτά τα πρωτεία; Η απάντηση είναι ότι το SMS 
είναι ο πλέον καθολικός, άμεσος, εύκολος, γρήγο-
ρος και διακριτικός τρόπος επικοινωνίας. Σημαντικό 
όμως είναι, ότι το πολύ σε 15 λεπτά το 97% των SMS 
διαβάζεται από τους παραλήπτες,  σε αντίθεση με τα 
e-mail όπου το ποσοστό είναι λιγότερο από το 25%. 

Με αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να πούμε ότι τα 
επόμενα χρόνια τα messaging services  θα εξελιχθούν 
περαιτέρω τόσο σε όγκο όσο και σε εφαρμογές. Η 
μόνιμη ανάγκη χρήσης κινητού τηλεφώνου και η 
εξέλιξη των κινητών συσκευών δημιουργούν επιπλέον 
αύξηση των φωνητικών κλήσεων όσο και μηνυμάτων.  

H Locotel είναι έτοιμη να αναλάβει, να αναπτύ-
ξει και να καλύψει με υπευθυνότητα και αξιοπιστία 
την ραγδαία εξάπλωση του SMS τους σε πολλούς 
τομείς, από το marketing και την ενημέρωση μέχρι 
την πιστοποίηση - authentication και την ανάπτυξη 
κινητών εφαρμογών. .


