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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ι.Σ.Η. ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ PORTAL ΤΟΥ Ι.Σ.Η

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Portal του Ι.Σ.Η. έχει σαν στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων-αναγκών διαφορετικών
ομάδων χρηστών (Ιατροί μέλη του Ι.Σ.Η., Πολίτες, Ευρύτερη Ιατρική Κοινότητα). Για τα μέλη
του Ι.Σ.Η., πέραν της ολοκληρωμένης πληροφόρησης για θέματα του συλλόγου και θεμάτων
που άπτονται του επαγγέλματος τους, παρέχεται και μια σειρά υπηρεσιών προστιθέμενης
αξίας (όπως: Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων, επικοινωνία με τον Ι.Σ.Η.).Όσον αφορά τους
πολίτες, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Ι.Σ.Η., να δουν τις εφημερίες των Νοσοκομείων,
αλλά και να βρουν τον Ιατρό που επιθυμούν μέσα από την βάση δεδομένων του Portal. Τέλος
οι Ιατροί που δεν είναι μέλη του Ι.Σ.Η. έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που άπτονται του
τομέα τους (όπως για παράδειγμα Ιατρική Δεοντολογία, Νομοθεσία).
Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης το Portal του Ι.Σ.Η. αναβαθμίζεται με την προσθήκη του
συστήματος ηλεκτρονικής πληρωμής συνδρομών.

Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών - Δυνατότητες
Με την χρήση του συστήματος δίνεται η δυνατότητα στα μέλη του ΙΣΗ να πληρώσουν την
συνδρομή τους στον ΙΣΗ κάνοντας χρήση της πιστωτικής τους κάρτας (Visa / MasterCard),
χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν τα γραφεία του ΙΣΗ.
Στην παρούσα φάση είναι δυνατή η εξόφληση ολόκληρης της συνδρομής του τρέχοντος
έτους και μόνο (μαζί με τυχόν προσαυξήσεις σε περίπτωση καθυστερημένης
πληρωμή ς).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, η γραμματεία του Ι.Σ.Η. σας στέλνει το
σχετικό παραστατικό στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Οδηγίες για την χρήση του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών
Βήμα 1ο – Σύνδεση στο σύστημα πρόσβαση μελών
Στην αριστερή περιοχή της ιστοσελίδας του ΙΣΗ υπάρχει η ενότητα «Είσοδος Μελών» στην
οποία πληκτρολογείτε τον αριθμό μητρώου σας και τον κωδικό πρόσβασης στο portal που σας
έχουν δοθεί, και πατάτε πάνω στην ένδειξη «Είσοδος»
Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον κωδικό, μπορείτε να πατήσετε στην ένδειξη «Υπενθύμιση
Κωδικού» και αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό μητρώου θα σας σταλθεί email (εφόσον το
έχετε καταχωρήσει στην καρτέλα σας).
Εναλλακτικά, μπορείτε είτε να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην
ενότητα «Επικοινωνία» (στο κάτω μέρος του portal) να στείλετε email στο:
ish-project@noveltech.gr
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Βήμα 2ο – Σύνδεση στο σύστημα πρόσβαση μελών
Επιλέξτε «πληρωμή συνδρομής» από το menu επιλογών που υπάρχει στην αριστερή περιοχή
της ιστοσελίδας του ΙΣΗ

Βήμα 3ο – Ενημέρωση για το ποσό συνδρομής
Στην σελίδα που εμφανίζεται περιέχονται πληροφορίες για το ποσό της συνδρομής και τον
τρόπο υπολογισμού του.
Η ημερομηνία και το ποσό της συναλλαγής σας καταχωρούνται στην βάση δεδομένων του
Ι.Σ.Η. με τον μοναδικό αριθμό αναφοράς που σημειώνεται στην φόρμα πληρωμής.
Διευκρινίζεται όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν καταχωρούνται στην βάση
δεδομένων του Ι.Σ.Η. τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που θα χρησιμοποιήσετε για
την πληρωμή συνδρομής. Οι συναλλαγές υπόκεινται σε ελέγχους από τον τραπεζικό φορέα με
τον οποίο συνεργάζεται ο Ι.Σ.Η.
Για να συνεχίσετε πατήστε «πληρωμή για το τρέχον έτος..»
Βήμα 4ο – Στοιχεία πληρωμής που θα εκτελεστεί
Στην σελίδα που εμφανίζεται περιέχονται πληροφορίες για το ποσό της συνδρομής και τον
τρόπο υπολογισμού του.

****
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Βήμα 5ο – Πληρωμή Συνδρομής
Πατώντας «πληρωμή» θα μεταβείτε στο σύστημα Online πληρωμών του τραπεζικού φορέα με
τον οποίο συνεργάζεται ο Ι.Σ.Η, όπου σας ζητείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία της
πιστωτικής σας κάρτας:

Βήμα 6ο – Ολοκλήρωση πληρωμής και επιστροφή στο Portal του ΙΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, επιστρέφετε στο portal του ΙΣΗ όπου
μπορείτε να δείτε το ιστορικό πληρωμών:

Σε περίπτωση οποιαδήποτε διευκρίνησης σχετικά με την πληρωμή σας, θα πρέπει
να αναφέρετε τον αριθμό αναφοράς συναλλαγής.
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Επικοινωνία με τους υπεύθυνους διαχείρισης του Portal
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για ένα Portal το οποίο θα είναι σημείο αναφοράς για τα
μέλη του ΙΣΗ, είναι απαραίτητη η συνεισφορά όλων των μελών μέσω υποδείξεων για την
βελτίωση των λειτουργιών και των παρεχόμενων από το Portal υπηρεσιών. Σε περίπτωση που
πιστεύετε ότι κάποια πληροφορία μπορεί να ενσωματωθεί στο Portal (π.χ. Συνέδρια, Ημερίδες
κ.α.) μπορείτε να την στείλετε στο email ish-project@noveltech.gr
Ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή και
τεχνική υποστήριξη του Portal:

Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Email: ish-project@noveltech.gr

Τ.Θ.:1447, Βασιλικά Βουτών - Ηράκλειο

Fax: 2810-391860

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Γιάννης Χαραλαμπάκης

http://www.noveltech.gr

Η δράση αυτή εντάσσεται στη προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΗ να
αναβαθμίσει τις παρεχόμενες προς τα μέλη του υπηρεσίες.
Ο Πρόεδρος

Χάρης Βαβουρανάκης

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Κοχιαδάκης

