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Για τη βέλτιστη 
εμπειρία 

πλοήγησης, 
συνιστάται η 

χρήση του 
Internet Explorer

ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για να εισέλθετε στην 
εφαρμογή, 
χρησιμοποιήστε τα  
στοιχεία λογαριασμού 
που λάβατε από το
Customer Care της 
ICAP

https://www.icapdataprisma.com

http://www.icapdataprisma.com/


Στις καρτέλες 
αυτές, θα δείτε 

πληροφορίες για 
το σύνολο των 

εταιρειών

Τα κριτήρια αναζήτησης 
λειτουργούν είτε 
συνδυαστικά, είτε 
μεμονωμένα

Αναζητήστε 
εταιρείες με την 
επωνυμία της ή 

μέρος αυτής

ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΒΑΣΗΣ

Μεταβείτε στην 
προχωρημένη 
αναζήτηση για 
αναζήτηση με 
περισσότερα κριτήρια



Σε αυτό το σημείο θα 
βρείτε τις «Προτιμήσεις 
μου» που αφορούν τις 
ρυθμίσεις της 
εφαρμογής (πχ Γλώσσα)

«Ειδοποιήσεις» 
δείτε τους νέους 
ισολογισμούς που 
έχουν συμπεριληφθεί 
στην εφαρμογή.
«MOST RECENTLY» 
βρείτε τις εταιρείες που 
επισκεφθήκατε 
πρόσφατα
«Τα Δείγματα Μου»
Δείτε όλα τα δείγματα 
που έχετε δημιουργήσει
«Σύγκριση»
βρείτε τις οντότητες 
που έχετε προσθέσει 
για σύγκριση, αλλά και 
το κουμπί έναρξης 
σύγκρισης αυτών.

Όλα τα γραφήματα 
σας παρέχουν τη 

δυνατότητα 
περαιτέρω ανάλυσης 
απλώς επιλέγοντας 
τον τομέα που σας 

ενδιαφέρει

ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΒΑΣΗΣ



ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 

Οποιαδήποτε κίνηση σας 
ανοίγει νέα καρτέλα για να 
μπορείτε να συνεχίσετε τη 
δουλειά σας εκεί που την 
αφήσατε.

Επιλέξτε όλες 
τις οντότητες 
της σελίδας

Οι εταιρείες που 
εμφανίζονται αποτελούν 
ενεργούς συνδέσμους και 
επιλέγοντας κάποια από 
αυτές  μεταφέρεστε στην 
καρτέλα της εταιρείας

Αφού επιλέξετε τις 
οντότητες που σας 

ενδιαφέρουν μπορείτε 
να τις προσθέσετε σε 
κάποιο δείγμα ή στη 

σύγκριση πατώντας το 
αντίστοιχο κουμπί.

Συνολικός αριθμός 
αποτελεσμάτωνΠλοηγηθείτε  στα 

αποτελέσματα
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Αναζητήστε 
και δείτε μια 

άλλη εταιρεία 
στο παράθυρο 
που είστε ήδη

Μπορείτε να 
προσθέσετε την 

εταιρεία σε υπάρχον ή 
νέο δείγμα, αλλά και να 

την προσθέσετε στη 
σύγκριση.

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι πληροφορίες της 
εταιρείας είναι 

ομαδοποιημένες και 
εμφανίζονται σε 

ξεχωριστές καρτέλες 

Εξαγωγή της 
εταιρείας σε 
Report, είτε 

Excel είτε PDF
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Επιλέξτε τα έτη 
που σας 

ενδιαφέρουν

Τα περιεχόμενα του 
Ισολογισμού είναι 

κατηγοριοποιημένα 
σε διαφορετικές 

καρτέλες

Διαλέξτε 
ανάμεσα σε 

Πλήρη & 
Συνοπτικό 

ισολογισμό

Επιλέξτε το 4 μηνο που 
θέλετε να δείτε

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εξάγετε τα 
δεδομένα σε 
PDF ή Excel

Κατεβάστε 
τον 

πρωτότυπο 
ισολογισμό 

σε .tiff 
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Επιλέξτε τα έτη 
που σας 

ενδιαφέρουν

Επιλέξτε το 4 μηνο που 
θέλετε να δείτε

Εξάγετε τα 
δεδομένα σε 
PDF ή Excel
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Επιλέξτε τον οικονομικό 
δείκτη βάσει του οποίου 

θέλετε να γίνει η κατάταξη.Επιλέξτε που 
θέλετε να γίνει 

η κατάταξη

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΛΑΔΟΥ– ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Επιλέξτε 
κάποιον 

άλλον κλάδο 
για 

επισκόπηση

Δείτε τις 
εταιρείες 

που 
απαρτίζουν 
τον κλάδο

Επιλέξτε 
κριτήρια 

κατάταξης

Προσθέστε τις 
επιλεγμένες 

εταιρείες σε δείγμα

Προσθέστε τον κλάδο ή 
τις επιλεγμένες εταιρείες 

σε σύγκριση
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Εφαρμόστε 
φίλτρα στα 
γραφήματα

Δείτε 
περισσότερες 
πληροφορίες 
για τον κλάδο 
στις καρτέλες

ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΛΑΔΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ:
• Τον αριθμό τον κορυφαίων 

εταιρειών που εμφανίζονται
• Το κριτήριο κατάταξης
• Το οικονομικό έτος

ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΛΑΔΟΥ – ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μπορείτε να 
κρύψετε το 
αριστερό 

μενού 
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Ο αριθμός ‘Base’ 
αναφέρεται στον αριθμό 

των εταιρειών του 
εκάστοτε κλάδου που 
συμπεριλαμβάνονται 
στην ανάλυση κάθε 

έτους

ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΛΑΔΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
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Αριθμοδείκτες κλάδου 
για τα έτη της επιλογής 

σας, 
κατηγοριοποιημένοι σε 

καρτέλες

ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΛΑΔΟΥ – ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ



ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΟΥ

Από εδώ έχετε 
πρόσβαση σε όλα τα 
δείγματα που έχετε 

αποθηκεύσει.

Διαγράψτε τα 
δείγματα που δεν 

θέλετε επιλέγοντας 
το «Χ»

Δεν υπάρχει περιορισμός στον 
αριθμό των δειγμάτων αλλά 

ούτε και στον αριθμό 
εταιρειών ή/και κλάδων που 

περιέχουν



ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Επιλέξτε 
επισκόπηση 

κάποιου 
άλλου 

δείγματος

Η λίστα των 
εταιρειών από τις 

οποίες 
αποτελείται το 

δείγμα σας

Επιλέξτε το κριτήριο 
κατάταξης των 
εταιρειών του 

δείγματος

Προσθέστε 
ολόκληρο το 
δείγμα στη 

λειτουργία της 
Σύγκρισης

Πλοηγηθείτε στις καρτέλες για να 
δείτε περισσότερες πληροφορίες και 

αναλύσεις του δείγματος



Μεταβείτε στην 
Καρτέλα Σύγκρισης από 

το αριστερό μενού 
επιλέγοντας το σχετικό 

κουμπί («Σύγκριση»)

Μπορείτε να συγκρίνετε 
Εταιρείες, Δείγματα και 
Κλάδους μεταξύ τους. Η 

Σύγκριση μπορεί να γίνει το 
πολύ μεταξύ 10 οντοτήτων 

(οποιουδήποτε τύπου)

ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

Πλοηγηθείτε στις καρτέλες για να 
δείτε περισσότερες πληροφορίες και 

αναλύσεις της Σύγκρισης



Τα αναλυτικά  
κριτήρια της 
αναζήτησης 

είναι χωρισμένα 
σε 5 κατηγορίες. 

Επιλέγοντας 
κάθε μια από 

αυτές θα δείτε 
τα διαθέσιμα 

κριτήρια.

Ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της 

αναζήτησης σας

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τα κριτήρια 
δουλεύουν είτε 
το κάθε ένα 
μόνο του, είτε 
σε συνδυασμό 
μεταξύ τους.

Το μέγεθος 
εταιρείας 

ορίζεται βάσει 
Ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών

Επιλέξτε για 
εξαγωγή της λίστας 

με τα αποτελεσμάτα



ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Επιλέξτε το 
αποτέλεσμα που σας 

ενδιαφέρει και 
επιλέξτε «Εισαγωγή». 
Κρατήστε πατημένο το 

κουμπί “Ctrl” για 
πολλαπλή επιλογή

Αναζητήστε με 
ΑΦΜ

Πατήστε υποβολή 
όταν συμπληρώσετε 
όλα τα κριτήρια που 

σας ενδιαφέρουν

Επιλέξτε μια η 
περισσότερες 

Νομικές Μορφές

Επιλέξτε ένα από τα 3 επίπεδα NACE:
1. Επίπεδο Κλάδου NACE 2, 2-

ψήφιος κωδικός προϊόντος
2. Επίπεδο Ομάδας NACE 2, 3-

ψήφιος κωδικός προϊόντος
3. Περιγραφή Τάξης NACE 2, 4-

ψήφιος κωδικός προϊόντος

Πίνακας δραστηριότήτων NACE 2



Αναζητήστε με 
Οικονομικά κριτήρια, 

επιλέγοντας 
ταυτόχρονα μέχρι 5 
ισολογισμούς και 5 

αριθμοδείκτες για το 
έτος της επιλογής σας

Επιλέξτε πως θέλετε να 
γίνει η κατανομή των 
αποτελεσμάτων της 

αναζήτησης σας. 
Επιλέξτε  Αριθμό 

προσωπικού/Οικονομικ
ό 

Λογαριασμό/Αριθμοδεί
κτες

Για να καθαρίσετε τις 
επιλογές σας σε κάποια 

κατηγορία, επιλέξτε 
«Καθαρισμός. Για να 

σβήσετε όλα τα 
κριτήρια που έχετε 

προσθέσει, επιλέξτε 
«Επαναφορά»

Επιλέξτε αν θέλετε 
να σας εμφανίσει 

συγκεκριμένο 
αριθμό εταιρειών 

στα αποτελέσματα 
(με βάση το κριτήριο 

της επιλογής σας

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ



Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση της εφαρμογής, την ορολογία ή την παρουσίαση 
των δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ICAP 

στο 210 7200 050 ή στο customercare@icap.gr

Ευχαριστούμε!

mailto:customercare@icap.gr

