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Your Partner In Business Decisions

Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλλει στη διασφάλιση της εμπορικής πίστης αντιμετωπίζοντας 
έγκαιρα φαινόμενα ασυνέπειας και βελτιώνοντας μελλοντικές ταμειακές ροές.

e x c h a n g e
RADE

I C A P

 

Στην ελληνική αγορά παρατηρείται έντονα η ανάγκη των 
επιχειρήσεων για αμεσότερη και εστιασμένη πληροφόρηση για 
την συμπεριφορά πληρωμών των εταιρειών.
Μέσω του προγράμματος Trade Exchange, η ICAP 
ανταποκρίνεται σε αυτήν την ανάγκη, προσφέροντας την 
απαιτούμενη γνώση στην ελληνική αγορά.

Η ανάγκη

Η γνώση για τη συνολική συμπεριφορά πληρωμών μιας εταιρείας στους προμηθευτές της.
Η κατανομή του πελατολογίου μιας εταιρείας σε ζώνες κινδύνου, βάσει της συμπεριφοράς του στην 
εταιρεία, αλλά και στην αγορά γενικότερα.
Διασπορά κινδύνου και πρόβλεψη ασυνέπειας του πελατολογίου, ανά κλάδο δραστηριότητας, βάσει των 
συναλλαγών του προς την εταιρεία αλλά και προς την αγορά.
Η μετακίνηση των ζωνών κινδύνου ανά τρίμηνο.
Η ενημέρωση για το ύψος και τον αριθμό συναλλαγών, το ανοιχτό της υπόλοιπο στην αγορά, τις πληρωμές 
της εντός και εκτός όρων και τον Μ.Ο. ημερών πίστωσης που λαμβάνει από την αγορά.
Η άμεση πληροφόρηση και ανάλυση για τη συμπεριφορά του συνόλου του πελατολογίου ενός προμηθευτή 
στο έτος και την 3ετία.
Η δυνατότητα ενημέρωσης μιας εταιρείας 24/7 μέσω της online εφαρμογής.

Τα οφέλη

Πως λειτουργεί

Κάθε εταιρεία μέλος παρέχει το αρχείο με τα πιστωτικά δεδομένα του πελατολογίου της και λαμβάνει reports 
συναλλακτικής συμπεριφοράς.



Η Entersoft διασφαλίζει τη διαχρονικότητα του λογισμικού σας 
Επενδύουμε σε τεχνολογία και σε λύσεις που ενσωματώνουν λειτουργίες και χαρακτηριστικά που σας 
προσφέρουν τεκμηρίωση για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής σας, μείωση του 
επιχειρηματικού ρίσκου και αποτελεσματικότητα.  Η χρήση της λειτουργικότητας ICAP Trade Exchange για το 
Entersoft ERP σας είναι χωρίς κόστος, για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ενεργή Σύμβαση Νέων Βελτιωμένων 
Εκδόσεων. 

Περισσότερη αξία Entersoft στο λογισμικό σας
Το επιχειρηματικό περιβάλλον και η τεχνολογία εξελίσσονται διαρκώς. Το ίδιο και το Entersoft λογισμικό σας. 
Το πρόγραμμα ICAP Trade Exchange, έχει ενσωματωθεί ως μια καινούρια λειτουργικότητα στο Entersoft ERP 
ώστε η επιχείρησή σας να μπορεί να αξιοποιήσει ουσιαστικά την πληροφόρηση που σας παρέχει το ICAP 
Trade Exchange στις επιχειρηματικές και εμπορικές σας αποφάσεις, με απλές διαδικασίες και χωρίς 
πρόσθετο λειτουργικό κόστος.

Χωρίς
 Κόστος
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Γίνετε μέλος σήμερα κιόλας !
Κάθε μέλος του ICAP Trade Exchange, αφού υπογράψει τη σύμβαση εμπιστευτικότητας, για την ενεργοποίηση 
των λειτουργιών, αποστέλλει κάθε μήνα, τα τιμολόγια του πελατολογίου του σε ένα συνοπτικό αρχείο excel 
(3 διαφορετικοί τρόποι).

Επικοινωνήστε με την ICAP στο customercare@icap.gr

Entersoft 
Dashboard

Πιστωτική συμπεριφορά Πελάτη

Η ανταλλαγή των δεδομένων από και προς το ICAP Trade Exchange, γίνεται αυτόματα χωρίς να επιβαρύνει 
τις διαδικασίες της επιχείρησης.

Η λειτουργικότητα διαθέτει ενσωματωμένα εργαλεία που μετατρέπουν την εισερχόμενη πληροφορία σε 
εμπορική και πιστωτική πολιτική βάσει κριτηρίων, διαμορφώνοντας έτσι τεκμηριωμένες επιχειρηματικές 
αποφάσεις.

Διαδραστικά Dashboards, Αναλύσεις της Πιστωτικής Συμπεριφοράς των πελατών και η διαμόρφωση 
επιχειρηματικών δεικτών ΚΡΙs που προκύπτουν από την εισερχόμενη πληροφορία, διαμορφώνουν την 
εταιρική στρατηγική έγκαιρα.

Τα δεδομένα του ICAP Trade Exchange, μπορούν να ενσωματωθούν σε διάφορες εταιρικές λειτουργίες για 
την βελτιστοποίηση και επικαιροποίηση περαιτέρω διαδικασιών.
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