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ВХОД В ПЛАТФОРМАТА

Въведете 
потребителското име 
и парола, които са Ви 
предоставени от ICAP

Тук можете да намерите 
подробна информация за 
продуктите и услугите на ICAP

По-долу на началната 
страница може да 
изтеглите примери и 
презентации на 
предлаганите от ICAP 
продукти за бизнес 
информация и управление 
на кредитния риск



Въведете името 
или ЕИК в 
полето за 
търсене

ТЪРСЕНЕ

Изберете дали 
искате да търсите 
компания по име 
или ЕИК/Булстат



Натиснете върху 
„ФИЛТРИ“ за да се 
отворят 
допълнителните 
критерии за 
търсене

ТЪРСЕНЕ С РАЗШИРЕНИ КРИТЕРИИ

Изберете типа 
търсене

Секция за 
разширено 
търсене 



ПОРЪЧКА НА ПРОФИЛ

Натиснете върху 
избраната компания, 
за да поръчате 
профил

Изберете тип профил 
и език на профила



ПРЕГЛЕД НА ОНЛАЙН ПРОФИЛ

Можете да поръчате 
известия при 
промени  в 
разглежданата от 
Вас компания

Можете да поръчате 
Подробен профил за 
разглежданата 
компания

Можете да отворите 
всички модули с 
информация или 
само тези, които са 
Ви необходими в 
момента 



В случай, че не намирате 
търсената от Вас 
компания, можете да 
поръчате офлайн 
профил, попълвайки 
формата за заявка 

ПОРЪЧКА НА OFFLINE ПРОФИЛ

Изберете Поръчай 
профил за една компания 
и попълнете 
задължителните полета



Можете да поръчате 
наведнъж до 50 
профила, чрез тази 
функционалност

ПОРЪЧКА НА СПИСЪК С КОМПАНИИ

Изберете Поръчай 
профил за списък с 
компании, ако 
желаете да поръчате 
по-голям брой 
профили 

Моля, прочетете и 
следвайте 
инструкциите за 
съдържанието на 
прикачения файл



МОЯТ ПРОФИЛ

В секцията МОЯТ 
ПРОФИЛ се намират 
Вашите поръчани и 
доставени продукти

Можете да намерите 
информация за 
наличния Ви баланс 
от единици

Тук може да въведете настройки за основни 
полета, които след това ще бъдат автоматично 
въведени в Поръчай Профил формата.



МОЯТ ПРОФИЛ / ПРОДУКТИ ЗА ИЗВЕСТИЯ ПРИ ПРОМЕНИ

В секцията МОЯТ 
ПРОФИЛ се 
намират 
доставените 
известия за 
промени в 
компаниите, които 
сте избрали



Thank you!
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