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 Μια εταιρία που θέλει να αποκτήσει συνδρομή στο ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE(AWIT), πρέπει υποχρεωτικά να έχει ή να 

δημιουργήσει εταιρική συνδρομή ALPHA WEB BANKING (AWB ) με πρόσθετο κωδικό ασφαλείας (OTP) 

 Κωδικοί προσβάσεως: θα είναι ίδιοι στο AWB και στο AWIT.   

 Τα όρια που διέπουν την χρήση υπηρεσίας Alpha Web Banking δεν αντιστοιχούν στα όρια χρήσης που υποστηρίζει η υπηρεσία Alpha Web 

International Trade 

 Οι χρήστες 1ου επιπέδου ( εξουσιοδοτημένοι ) θα πρέπει να ενεργοποιούν την υπηρεσία  Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας και να αιτούνται 

συσκευή (ΟΤΡ) υποχρεωτικά  .  

 Για τους χρήστες του 2ου επιπέδου (εγκρίνοντες χρήστες) δεν είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Πρόσθετος Κωδικός 

Ασφαλείας. Εάν αποκτήσουν συσκευή τότε είναι υποχρεωτική η εισαγωγή () σε κάθε τους είσοδο τους στο AWIT. 

 Σε μία συνδρομή AWB που δεν έχει ΟΤΡ, εάν προστεθεί ένας νέος Εξουσιοδοτημένος χρήστης για  το AWIT, τότε το επίπεδο των 

εξουσιοδοτημένων χρηστών θα πρέπει  να έχει υποχρεωτικά ΟΤΡ. Αυτό συνεπάγεται ότι οι υπόλοιποι  AWΒ εξουσιοδοτημένοι χρήστες  δεν θα 

μπορούν να κάνουν εγχρήματες συναλλαγές από το AWB χωρίς ΟΤΡ. 

 Οι ρόλοι των χρηστών είναι ίδιοι με αυτούς του Alpha Web Banking (αναλόγως αν η συνδρομή είναι ενός ή δύο επιπέδων, και αν είναι διπλής 

ενέργειας) 

 

 

 

 

 

 

 Δικαιώματα: εξ ορισμού, όσοι ορίζονται χρήστες AWIT θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα που υποστηρίζει  η εφαρμογή  (Αξίες 

Εισαγωγών – Εξαγωγών και Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών – Εξαγωγών, Εγγυητικές Επιστολές) 

 Κατά τη δημιουργία νέων χρηστών (Απλού, Εξουσιοδοτημένου, Εγκρίνοντα)  ή κατά την επανέκδοση κωδικών είναι υποχρεωτική η αλλαγή των 

κωδικών μέσω awb πριν την 1η  είσοδος στο awit  

 Χρονικό όριο (cut- off) για την αυθημερόν επεξεργασία του αιτήματος από την Alpha Bank  14:00 

 

 

 Α. Αντιστοίχιση χρηστών μεταξύ Alpha Web Banking (AWB) επιχειρήσεων και  

Alpha Web International Trade (AWIT) 

Ενέργειες  Τύπος χρήστη 
Συνδρομή ενός  

επιπέδου 
Συνδρομή δύο επιπέδων 

Συνδρομή διπλής 

ενέργειας 

 Καταχώριση συναλλαγών  Απλός  Προαιρετικά  (χωρίς OTP)  Προαιρετικά (χωρίς OTP) Υποχρεωτικά (χωρίς OTP)  

 Καταχώριση ή και Έγκριση  συναλλαγών   Εξουσιοδοτημένος Υποχρεωτικά (με OTP) Υποχρεωτικά (με OTP) Υποχρεωτικά (με OTP) 

 Εγκρίσεις συναλλαγών  Εγκρίνων      Δεν προβλέπεται Υποχρεωτικά (προαιρετικά OTP)  Δεν προβλέπεται 
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• Κωδικός Συνδρομητή : εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό (User ID) 

• Μυστικός Κωδικός  : εισάγετε τον προσωπικό σας μυστικό κωδικό (password) 

• Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας (OTP) : υποχρεωτική εισαγωγή 6-ψήφιου Κωδικού  

        εάν πρόκειται για Εξουσιοδοτημένο/ Εγκρίνοντα  Χρήστη με χρήση OTP 

 Β. Είσοδος στην Εφαρμογή  
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 https://awit.alpha.gr/alpha_NET/ClientTrade 

 

 

https://awit.alpha.gr/alpha_NET/ClientTrade
https://awit.alpha.gr/alpha_NET/ClientTrade
https://awit.alpha.gr/alpha_NET/ClientTrade


 Γ. Βασικό Μενού  

  

 

• Επιλέξτε “Προϊόντα” για επιλογή του είδους συναλλαγής που επιθυμείτε να εκτελέσετε 

• Επιλέξτε “Διαχειριστής Χρηστών” για  να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα του χρήστη στην εφαρμογή  

• Επιλέξτε “Αναφορές” για λήψη πληροφοριακών καταστάσεων Αξιών Εισαγωγών/Εξαγωγών, Ενέγγυων Πιστώσεων 

Εισαγωγών, Εγγυητικών Επιστολών και SBLCs 

• Επιλέξτε «Πίνακας γραφημάτων» για επιστροφή στην αρχική σελίδα 
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 Γ. Βασικό Μενού- Ιστορικότητα Συναλλαγών   
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Με επιλογή φίλτρων “Ημερομηνία Ενάρξεως – Λήξεως” και “Προϊόν” (Εισαγωγές από πελάτη, Αξίες Εισαγωγών, Ενέγγυες 

Πιστώσεις Εισαγωγών, κλπ.)  ανανέωση των στοιχείων των γραφημάτων.  

Επιλέγοντας  το αντίστοιχο  προϊόν  από τον «πίνακα γραφημάτων» εμφανίζεται αναλυτικός πίνακας  συναλλαγών 



 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη - Καταχώρηση Συναλλαγής 
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Για δημιουργία, επεξεργασία και πληρωμή τιμολογίου εισαγωγής, επιλέξτε από την καρτέλα Προϊόντα >  

Εισαγωγές από πελάτη 
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Επιλέξτε “Μεταφορά στο menu συναλλαγών” 

 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη - Έκδοση Συναλλαγής 
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Καταχώρηση αιτήματος Εισαγωγής επιλέγοντας  

• “Δημιουργία νέας” για να εισάγετε νέο προμηθευτή ή  

• “Παρόμοια συν/γη”  για υφιστάμενο προμηθευτή 

 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη - Έκδοση Συναλλαγής 
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Επιλέγουμε Διαχείριση Αρχείου Εκχωρητών για προσθήκη νέου Δικαιούχου- Προμηθευτή  

 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη - Έκδοση Συναλλαγής (οθόνη 1/3 - Συμμετέχοντες)  
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Υποχρεωτική συμπλήρωση στα πεδία με κόκκινο αστερίσκο (*): Όνομα , Διεύθυνση , Χώρα Δικαιούχου 

Καταχώρηση με “Save” και  “Add”  

 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη - Έκδοση Συναλλαγής (οθόνη 1/3- Συμμετέχοντες-Εκχωρητής)  
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 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη - Έκδοση Συναλλαγής (οθόνη 1/3 - Συμμετέχοντες) 

 

Συμπληρώστε: Στοιχεία Εκχωρητή, Αριθμό Αναφοράς Εκχωρητή (πχ. Αριθμός Τιμολογίου) και Αριθμό Αναφοράς Πληρωτή 

(πχ. ομοίως με Αρ. Αναφοράς Εκχωρητή), και στη συνέχεια επιλέξτε   “Επόμενη” 
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 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη - Έκδοση Συναλλαγής (οθόνη 2/3 - Πληρωμή) 

 

• Συμπληρώστε Νόμισμα και Ποσό 

• Επιλέξτε “Επόμενη” 
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 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη - Έκδοση Συναλλαγής (οθόνη 3/3 -  Διάφορα) 

 

 

Συμπληρώστε:  Χώρα Προορισμού Πληρωμής και στη συνέχεια επιλογή “Σχόλια”  
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 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη - Έκδοση Συναλλαγής (οθόνη 3/3 - Διάφορα - Σχόλια) 

 

• Συμπληρώστε τα δύο πρώτα πεδία Λογαριασμό Δικαιούχου, Τράπεζα Δικαιούχου στο κάτω πλαίσιο  

• Εισαγόμενο είδος, Δασμολογική Κλάση, Λογαριασμό χρέωσης εταιρίας, Valeur αυθημερόν 

• Καταχώρηση με “Συνεχίστε” 
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 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη - Έκδοση Συναλλαγής (οθόνη 3/3 - Διάφορα) - Αποθήκευση  
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 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη - Έκδοση Συναλλαγής   

      Αποστολή συνοδευτικών εγγράφων 

 

 Αρχικά επιλέξτε  τη συναλλαγή που επιθυμείτε να επισυνάψετε έγγραφα ή αρχεία  > Επιλογή “Εικόνες”    
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 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη – Έκδοση Συναλλαγής (Εικόνες - Επισύναψη Εγγράφων) 

Επιλέξτε Browse για να διαλέξετε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε  και στην συνέχεια Upload.  

Αποδεκτοί τύποι αρχείων PDF, TIF, XLS 

Η ονομασία του αρχείου στις εικόνες πρέπει να έχει μέχρι max 30 συνεχόμενους χαρακτήρες 
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 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη - Έγκριση  

 

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής επιλέξτε Έγκριση (από εξουσιοδοτημένο ή εξουσιοδοτημένους χρήστες ανάλογα με 

τον τύπο της συνδρομής) 

Η Συναλλαγή θα εμφανιστεί σε κατάσταση >  «Στάλθηκε στην τράπεζα» > και στην συνέχεια  «Παρελήφθη» 
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 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη – Ολοκλήρωση (συναλλαγής)  

Μετά την υλοποίηση του αιτήματος από την Τράπεζα το αίτημα εμφανίζεται σε κατάσταση «ολοκληρώθηκε»  / 

«επεξεργάστηκε»  
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 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη – Τελική Πληρωμή 

Επιλέγουμε  το προϊόν Αξίες Εισαγωγών / Αξίες Εισαγωγών από Πελάτη > κατάσταση Ολοκληρώθηκε  

Επιλέξτε από τον ¨Τύπο¨ Τελική πληρωμή για να εκτυπώσετε τα παραστατικά - swift 
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 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη  

     Εκτύπωση παραστατικών (Χρεωστικό σημείωμα, μήνυμα swift κ.λ.π.)  

 

Επιλέγουμε την συναλλαγή >  Αλληλογραφία,  για να εκτυπώσετε τα σχετικά παραστατικά 

 



 Δ. Εισαγωγές από Πελάτη  

     Εκτύπωση παραστατικών (Χρεωστικό σημείωμα, μήνυμα swift κ.λ.π.)  

Επιλέγουμε Ειδοποίηση από πελάτη και ΜΤ103 < Εκτύπωση ή save as.. σε μορφή .htm 
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 Δ. Βασικό Μενού - Κατάσταση (συναλλαγής) / Status (transaction)  

 

Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης συναλλαγών βάσει Κατάστασης τους (status) ανά προϊόν  
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 Δ. Βασικό Μενού - Περιγραφή Κατάστασης (Status Description)  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / STATUS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION 

  Σε επεξεργασία / In process 
Συναλλαγές που αναμένεται να σταλούν στην τράπεζα / Transactions waiting to be sent   

to Bank 

  Εκκρεμεί έγκριση / Pending Approval 
Συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί και εκκρεμεί η έγκρισή τους και η αποστολή τους   

στην τράπεζα / Transactions created, pending  approval to be sent to Bank 

  Στάλθηκε στην τράπεζα / Sent to Bank 
Συναλλαγές που έχουν σταλεί  και αναμένεται να παραληφθούν από την τράπεζα /   

Transactions sent to Bank waiting to be received 

  Ολοκληρώθηκε / Released Συναλλαγές που έχουν πλήρως ολοκληρωθεί / Transactions totally released 

  Άκυρο / Cancelled Συναλλαγές που ακυρώθηκαν / Transactions cancelled 

  Απορρίφθηκε / Rejected 
Συναλλαγές που έχουν σταλεί στην τράπεζα και απορρίφθηκαν / Transactions sent to  

Bank that have been rejected. 

  Απορρίφθηκε από τον πελάτη /  

  Rejected by customer 

Συναλλαγές που απορρίφθηκαν από τον πελάτη / Rejection by the customer.Reject μιας 

συναλλαγής γίνεται μόνο από το τελευταίο επίπεδο έγκρισης 

  Πρότυπο / Template 

Πρότυπο συναλλαγής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα, σε περίπτωση   

όμοιας συναλλαγής  / Template, when operations are similar and can be used as a 

model 

  Μη ολοκληρωμένη / Incomplete 
Συναλλαγή σε διαδικασία δημιουργίας όπου έχει καταχωρηθεί προσωρινά / 

Transactions  in creation process that have been recorded  temporarily 

  Εκκρεμεί απάντηση πελάτη / Partially  

  Released 

Συναλλαγές που έχουν επεξεργαστεί από την τράπεζα και έχουν εκκρεμή στοιχεία από  

την πλευρά του πελάτη /Transactions processed by Bank that have pending details on 

the customer side 

  Παρελήφθη / Received Συναλλαγές που έχουν ληφθεί από την Τράπεζα / Transactions received by Bank 

  Διαγράφηκε / Deleted Συναλλαγές που διαγράφηκαν / Transactions deleted  
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 Ε. Αξίες Εισαγωγών – Προεπισκόπηση 

Εκτύπωση συνοδευτικής επιστολής με τα στοιχεία της συναλλαγής 
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 Ε. Αξίες Εισαγωγών – Προεπισκόπηση 
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 Ζ. Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών (Ε/Π) – Παρακολούθηση, δημιουργία σχεδίου και 

εκτύπωση παραστατικών (Χρεωστικό σημείωμα, μήνυμα swift κ.λ.π.)  

Για την παρακολούθηση συναλλαγών Ε/Π, δημιουργία σχεδίου, επιλέξτε από την καρτέλα Προϊόντα > Ενέγγυες Πιστώσεις 

Εισαγωγών > επιλέγετε το status που επιθυμείτε ή την συναλλαγή ¨Δημιουργία νέας¨. 
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 Ζ. Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών (Ε/Π) – Καταχώρηση Συναλλαγής (δημιουργία 

σχεδίου)  

Επιλέξτε “Μεταφορά στο menu συναλλαγών” 
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 Ζ. Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών (Ε/Π) – Καταχώρηση Συναλλαγής (δημιουργία 

σχεδίου)  

 

Επιλογή  

• “Δημιουργία νέας” για να εισάγετε νέο προμηθευτή ή  

• “Παρόμοια συν/γη”  για υφιστάμενο προμηθευτή 
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 Ζ. Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών (Ε/Π) – Καταχώρηση Συναλλαγής - δημιουργία 

σχεδίου (οθόνη 1/4 - Συμμετέχοντες)  

Συμπληρώστε κατ’ ελάχιστο τον Αρ. αναφοράς εντολέα, Εντολέας, Δικαιούχος και Οδηγίες επιβεβαίωσης στη Κοινοποιούσα 

τράπεζα. 
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 Ζ. Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών (Ε/Π) – Καταχώρηση Συναλλαγής - δημιουργία 

σχεδίου (οθόνη 2/4 - Πληρωμή)  

Συμπληρώστε κατ’ ελάχιστο το Νόμισμα, Ποσόν, Διαθέσιμο με, Ημερομηνία λήξης και Τόπος Πληρωμής. 

Με την επιλογή ¨Προηγούμενη¨- ¨Επόμενη¨ μεταφέρεστε στις αντίστοιχες σελίδες.    
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 Ζ. Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών (Ε/Π) – Καταχώρηση Συναλλαγής - δημιουργία 

σχεδίου (οθόνη 3/4 - Διάφορα)  

Συμπληρώστε κατ’ ελάχιστο το πεδίο  Λεπτομέρειες εξόδων. 
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 Ζ. Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών (Ε/Π) – Καταχώρηση Συναλλαγής - δημιουργία 

σχεδίου (οθόνη 4/4 -  Άλλοι όροι)  

Επιλέξτε το σχετικό πεδίο όπου απαιτείται σύμφωνα με τους όρους παραδόσεως (Incoterms) και στη συνέχεια επιλέξτε 

Αποθήκευση. 
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 Ζ. Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών (Ε/Π) - Έκδοση Συναλλαγής   

      Αποστολή συνοδευτικών εγγράφων 

 
 

Αρχικά επιλέξτε  τη συναλλαγή που επιθυμείτε να επισυνάψετε έγγραφα ή αρχεία  > Επιλογή “Εικόνες”    
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 Ζ. Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών (Ε/Π) - Έκδοση Συναλλαγής (Εικόνες - Επισύναψη 

Εγγράφων) 

  

Επιλέξτε Browse για να διαλέξετε το αρχείο που θέλετε να στείλετε με την πληρωμή, και στην συνέχεια Upload.   

Αποδεκτοί τύποι αρχείων PDF, TIF, XL 
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 Ζ. Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών (Ε/Π) – Καταχώρηση Συναλλαγής - δημιουργία 

σχεδίου - (Εικόνες - Επισύναψη Εγγράφων) 
 

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής επιλέξτε Έγκριση (από εξουσιοδοτημένο ή εξουσιοδοτημένους χρήστες ανάλογα με τον 

τύπο της συνδρομής) 

Η Συναλλαγή θα εμφανιστεί σε κατάσταση >  «Στάλθηκε στην τράπεζα» > και στην συνέχεια  «Παρελήφθη» 
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 Ζ. Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών (Ε/Π) – Εκτύπωση παραστατικών (Χρεωστικό 

σημείωμα, μήνυμα swift κ.λ.π.)  

  

Επιλέγουμε  το προϊόν ‘Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών > κατάσταση Ολοκληρώθηκε >επιλέγουμε την συναλλαγή >  

Αλληλογραφία, μπορείτε να ενημερωθείτε και να εκτυπώσετε τα σχετικά παραστατικά και το μήνυμα swift (MT700) 

 



 Η. Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών (Ε/Π) - Αναζήτηση Συναλλαγής  

 

Επιλέξτε Προϊόντα > Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών , για Κοινοποίηση, Τροποποίηση, Διαπραγμάτευση Φορτωτικών 

Εγγράφων   
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 Η. Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών (Ε/Π) – Αναζήτηση Συναλλαγής 

Επιλέξτε ¨Μεταφορά στο menu συναλλαγών¨  
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 Η. Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών (Ε/Π) – Επιλογή Συναλλαγής 

 

Αρχικά επιλέξτε Ημερομηνία Ενάρξεως και Ημερομηνία Λήξεως ώστε να μεταβείτε στο επιθυμητό χρονικό διάστημα – 

Ανανέωση λίστας 

Επιλέξτε τη συναλλαγή που επιθυμείτε με ένα ¨κλικ¨, μετάβαση στη συναλλαγή . Η επιλογή Διαβιβαστική Επιστολή δεν 

χρησιμοποιείται  
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 Η. Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών (Ε/Π) οθόνη 1/3 - Συμμετέχοντες για Κοινοποίηση της 

πιστώσεως 

 

Επιλέξτε ¨Αλληλογραφία¨ για λήψη και εκτύπωση της πιστώσεως   

41 



 Η. Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών (Ε/Π) – Εκτύπωση Συναλλαγής - 

Επιλέξτε ¨Εκτύπωση¨ για εκτύπωση συναλλαγής 
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 Η. Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών (Ε/Π) – Εκτύπωση Ε/Π 

Εκτυπώστε την Ενέγγυα πίστωσης Εξαγωγών   
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 Η. Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών (Ε/Π) – Προεπισκόπηση - 

Επιλέξτε ¨Προεπισκόπηση¨ για εμφάνιση στοιχείων συναλλαγής 
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 Η. Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών (Ε/Π) - Προεπισκόπηση - 
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 Η. Αναφορές  

Επιλέξτε ¨Αναφορές¨ για προετοιμασία Αναφορών 
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 Η. Αναφορές   

 

Επιλέξτε ¨Λίστα Προϊόντων¨: Αξίες Εισαγωγών , Αξίες Εξαγωγών, Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών, Ενέγγυες Πιστώσεις 

Εξαγωγών για αναφορές.  

Επιλέξτε Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών για εισερχόμενα SBLC. 

47 



 Η. Αναφορές 

Επιλέξτε από τη Λίστα Αναφορών : Αναφορά, Φίλτρα, Ταξινόμηση, Έκδοση : για να λαμβάνετε συγκεντρωτικό πίνακα με τις 

εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί 
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 Σήμανση Εργασιών ανά είδος συναλλαγής (αριθμός αναφοράς) 

 

Είδος Συναλλαγής  Σήμανση  

Ενέγγυα Πίστωση Εισαγωγών Μ 

Ενέγγυα Πίστωση Εξαγωγών Χ 

Αξίες Εισαγωγών  Ι 

Αξίες Εξαγωγών  Ο 

Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής Ιδιωτών / Δημοσίου Α / Ζ 

Εγγυητικές Επιστολές Ουσίας Ιδιωτών / Δημοσίου Β / Η  

Εγγυητική Επιστολή εκδοθείσα με εντολή αντεγγύησης  Κ 

Αντεγγύηση   L 
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