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1. Είσοδος στην εφαρμογή  
Για τη μετάβαση στο σύστημα CISCO eTrading καταχωρούνται οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται 

για είσοδο στην 1Bank. Για μη συνδρομητές 1Bank, καταχωρούνται οι κωδικοί που έχουν 

εκδοθεί από την CISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Αλλαγή γλώσσας 

Η επιλογή της γλώσσας στην εφαρμογή γίνεται στην login οθόνη  όπως εμφανίζεται στις εικόνες 

που ακολουθούν, με κλικ στο εικονίδιο της σημαίας και επιλέγοντας μία από τις γλώσσες που 

είναι διαθέσιμες. 
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2. Επισκόπηση / Dashboard 
H οθόνη της επισκόπησης χωρίζεται σε διακριτές ενότητες όπως αναφέρονται στη συνέχεια: 

1) Χαρτοφυλάκια 
Υπάρχει δυνατότητα παραμετροποίησης των χαρτοφυλακίων που εμφανίζονται στην οθόνη 

επισκόπησης από την επιλογή «Προφίλ / Ρυθμίσεις Χαρτοφυλακίων».  
 

Για κάθε επιμέρους χαρτοφυλάκιο εμφανίζονται συγκεντρωτικές πληροφορίες όπως  

• Χρηματικό υπόλοιπο 

• Αποτίμηση σε νόμισμα χαρτοφυλακίου 

• Αγοραστική δύναμη σε νόμισμα χαρτοφυλακίου (με πράσινο χρώμα η θετική, 
με κόκκινο χρώμα η αρνητική) 
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Από το κάθε χαρτοφυλάκιο επιλέγοντας τις τρεις τελείες μπορείτε να:  

✓ μεταβείτε στην «Αναλυτική εικόνα» όπου εμφανίζεται αναλυτικά το χαρτοφυλάκιο 
με τα προϊόντα που το αποτελούν 

✓ μεταβείτε στον «Κατάλογο Εντολών» όπου εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι 
εντολές που έχουν καταχωρηθεί για τον συγκεκριμένο υπολογαριασμό 

✓ μεταβείτε στις «Εκτελέσεις» όπου εμφανίζονται αντίστοιχα όλες οι εκτελέσεις για 
τον συγκεκριμένο υπολογαριασμό 

  
2) Εντολές 

Συνοπτική εμφάνιση των εντολών που έχουν καταχωρηθεί για το συγκεκριμένο 

χαρτοφυλάκιο. 
 

3) Γενικός Δείκτης 

Εμφανίζεται το γράφημα του Γενικού Δείκτη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
 

4) Εικονικά Χαρτοφυλάκια 
Εμφανίζεται ένα επιλεγμένο εικονικό χαρτοφυλάκιο από αυτά που έχουν δημιουργηθεί.  

 

5) Alerts 
Εμφανίζονται τα alerts που έχουν εκπληρωθεί κατά την διάρκεια της συνεδρίασης 

 
6) Νέα / Ανακοινώσεις 

Εμφανίζονται τα τελευταία νέα της αγοράς όπως αυτά μεταδίδονται από τον παροχέα 
νέων/ειδήσεων.  

 

Σε κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες που περιεγράφηκαν, μπορείτε να δείτε αναλυτικά το 

περιεχόμενο της και επίσης επιλέγοντας την ένδειξη «Περισσότερα» μπορείτε να μεταβείτε 

απευθείας στην αντίστοιχη επιλογή πχ. αν επιλέξετε το περισσότερα στο «Alerts» μεταβαίνετε 

στην διαχείριση των alerts.  
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3. Χαρτοφυλάκια 

3.1 Εμφάνιση Χαρτοφυλακίων 

Στην επιλογή εμφανίζονται αναλυτικά όλα τα διαθέσιμα χαρτοφυλάκια διαχωρισμένα στις 

ακόλουθες μεγάλες κατηγορίες: 

i. Spot 
ii. Margin  

 

 

 

 

 

 

 

Για την κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, εμφανίζεται η συγκεντρωτική θέση του 

χαρτοφυλακίου σε:  

✓ Υπόλοιπο  
✓ Κέρδη/Ζημίες 

✓ Αποτίμηση 
✓ Αγοραστική Δύναμη 

Όλα τα ποσά εμφανίζονται στο νόμισμα του χαρτοφυλακίου. 

 

Στην Αγοραστική Δύναμη, με τη χρήση του εικονιδίου 

 εμφανίζεται η ανάλυση της αγοραστικής δύναμης. 
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Επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζονται στην οθόνη: 

✓ Γραφική απεικόνιση της διάρθρωσης 
του χαρτοφυλακίου όπου 

επιλέγοντας επιμέρους χρώμα, 
εμφανίζεται πίνακας με 

συγκεντρωτικές  πληροφορίες για 

την συμμετοχή του προϊόντος στο 
συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.  

  
 

 
✓ Αναλυτική απεικόνιση κάθε προϊόντος με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Επιλογή Αγοράς ή Πώλησης για καταχώρηση νέας εντολής 

✓ Μετάβαση στις εκτελέσεις όπου μπορείτε να δείτε τις 
εκτελέσεις που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο προϊόν 

 

 

 

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής του 

χαρτοφυλακίου σε pdf ή excel με τη χρήση 

των αντίστοιχων εικονιδίων. 

 

 

Οι τιμές ενημερώνονται online ανάλογα με το πακέτο σύνδεσης που έχετε επιλέξει. 
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3.2 Margin 

Για χαρτοφυλάκια τύπου 

Margin, εκτός από την 

ανάλυση του χαρτοφυλακίου 

εμφανίζονται και επιπλέον 

συγκεντρωτικές πληροφορίες 

του margin χαρτοφυλακίου 

όπως, Ποσοστό Margin, 

Διασπορά, Βαρύτητα, Ειδικό 

Βάρος, Περιθώριο, Έλλειμα, 

Σταθμισμένη Αποτίμηση, 

Margin Call Μετρητά, Margin 

Call Ρευστοποίηση.  

 

 

3.3 Margin Calculator 

Από την επιλογή αυτή έχετε 

την δυνατότητα να επιλέξετε 

ένα από τα χαρτοφυλάκια σας 

και να εφαρμόσετε σε αυτό 

what if scenarios, με 

προσθήκη μετρητών και 

τίτλων, και να δείτε πως αυτό 

θα επηρεαστεί εφόσον αυτά 

θα εκτελεστούν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ξεκινήσετε 

χρησιμοποιώντας κενό χαρτοφυλάκιο, στη 

λίστα των χαρτοφυλακίων σας υπάρχει ένα 

κενό σε EUR όπου μπορείτε να εφαρμόσετε 

εξ’ αρχής τα σενάρια που επιθυμείτε. 
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Η οθόνη διαχωρίζεται σε διακριτές ενότητες : 

✓ Εμφάνιση συγκεντρωτικών στοιχείων χαρτοφυλακίου όπως είναι τα Περιθώρια και το Όριο 
Δανεισμού 

✓ Εμφάνιση Αναλυτικών Στοιχείων.  
✓ OnLine εμφάνιση και επαναϋπολογισμός των Θεμελιωδών Στοιχείων (Αποτιμήσεις, 

Υπόλοιπα, Περιθώρια, Ελλείματα Margin Calls κ.α.) πριν και μετά την καταχώρηση σεναρίων 

 

 
✓ Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 

o Ανάλυση 

εμφανίζονται τα προϊόντα που 

αποτελούν το χαρτοφυλάκιο 
συμπεριλαμβανομένων των what 

if scenarios που έχουν 
καταχωρηθεί  

o Σενάρια 
Αναλυτική εμφάνιση των what if 

scenarios που έχουν δηλωθεί 

 
 
 
 

o What if  → Διαδικασία προσθήκης στοιχείων όπου έχετε την δυνατότητα να 

καταχωρήσετε 

▪ Χρηματικά (Κατάθεση / Ανάληψη) 
Αναφέρεται στην καταχώρηση σεναρίου 

Είσπραξης / Πληρωμής χρημάτων ενώ 

επαναϋπολογίζονται δυναμικά όλα τα 
θεμελιώδη μεγέθη στο πάνω μέρος της 
οθόνης. 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Αγορά/Πώληση 
Αναφέρεται στην καταχώρηση σεναρίου Αγοράς 

/  Πώλησης τίτλου. Το χαρτοφυλάκιο 

(αποτίμηση) επηρεάζεται ανάλογα, ενώ 
επαναϋπολογίζονται δυναμικά όλα τα θεμελιώδη 

μεγέθη στο πάνω μέρος της οθόνης. 
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▪ Παραλαβή / Παράδοση Τίτλων 

Αναφέρεται στην καταχώρηση σεναρίου 
Παραλαβής / Παράδοσης τίτλου. 

Το χαρτοφυλάκιο (αποτίμηση) επηρεάζεται 
ανάλογα, ενώ επαναϋπολογίζονται δυναμικά 

όλα τα θεμελιώδη μεγέθη στο πάνω μέρος της 

οθόνης. 

 

 

Τα προαναφερθέντα σενάρια μπορούν να εφαρμοστούν είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό 

μεταξύ τους π.χ. «Χρηματική κατάθεση» και «Αγορά» ή οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός 

μπορεί να εφαρμοστεί μεταξύ των τριών what if σεναρίων.  

3.4  Ιστορικά 

Στην επιλογή εμφανίζονται ιστορικές κινήσεις για 

✓ Εντολές 

✓ Αιτήσεις εταιρικών 

Αρχικά γίνεται επιλογή του επιθυμητού χαρτοφυλακίου και στη συνέχεια διαχειρίζεστε τις 

αναλυτικές επιλογές όπως περιγράφονται στη συνέχεια. 

  

 

 

 

 

3.4.1 Εντολές 

Στην επιλογή εμφανίζονται οι εντολές που έχουν καταχωρηθεί στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο 

για τη χρονική περίοδο που προσδιορίζεται. 
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Με τη χρήση του εικονιδίου  εμφανίζονται οι ενέργειες που μπορεί να εκτελεστούν στην 

συγκεκριμένη εντολή. 

Επιλογές 

Μεταβολή Μεταβολή Εντολής 

Ακύρωση Ακύρωση Εντολής 

Ιστορικό εντολής Προβολή Ιστορικού Εντολής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην κάθε εντολή εμφανίζεται η κατάστασή της, η οποία ανάλογα με το σύμβολο μεταφράζεται 

σε : 

Κατάσταση Εντολής 

 Εντολή έχει εκτελεστεί 

 Εντολή έχει γίνει αποδεκτή και έχει αποσταλεί στο Χρηματιστήριο 

 Εντολή έχει γίνει αποδεκτή αλλά δεν έχει αποσταλεί στο Χρηματιστήριο 

 Εντολή έχει ακυρωθεί 
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Τέλος, εμφανίζεται η συνολική αξία των εντολών (Εντολές) που έχουν καταχωρηθεί και η 

συνολική αξία των εκτελέσεων (Εκτελέσεις) που έχουν εκτελεστεί.  

Στο τέλος της κατάστασης εντολών εμφανίζονται οι ενδείξεις εξαγωγής σε pdf   και 

excel , όπου επιλέγοντας μια εκ των δύο επιλογών, τα στοιχεία που προβάλλονται στην 

οθόνη μπορούν να εξαχθούν είτε σε pdf είτε σε excel. 

3.4.2  Αιτήσεις Εταιρικών 

Δυνατότητα εμφάνισης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, των εταιρικών πράξεων στις οποίες 

έχετε λάβει μέρος, για το χαρτοφυλάκιο που έχει επιλεγεί. 

Εφόσον η εταιρική πράξη 

είναι ακόμα ενεργή, από 

την επιλογή του 

εικονιδίου  έχετε τη 

δυνατότητα να 

διαγράψετε τη 

συμμετοχή σας. 
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4. Συναλλαγές 
Στο menu «Συναλλαγές» δίδεται η δυνατότητα καταχώρησης εντολής αγοράς ή πώλησης ή και 

συμμετοχής σε εταιρική από τις ενεργές εταιρικές που είναι διαθέσιμες. 

4.1 Αγορά – Πώληση 

Στην οθόνη μετά την επιλογή του ανάλογου χαρτοφυλακίου για καταχώρηση εντολής και την 

επιλογή τίτλου, εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τον συγκεκριμένο τίτλο. 

 

✓ η αγοραστική δύναμη 
✓ το intraday γράφημα του 

προϊόντος που έχει 

επιλεγεί 
✓ τα στοιχεία του Data Feed 

του τίτλου, όπως Βάθος 
Αγοράς, Bid/Ask, 

Τελευταίες Εκτελέσεις 
κτλ. 

✓ οι συναλλαγές που 

εκτελούνται  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αγοραστική Δύναμη εμφανίζεται συνολικά 

στο νόμισμα του χαρτοφυλακίου και με τη 

χρήση του  εμφανίζεται η ανάλυσή της. 

Με τη χρήση του εικονιδίου , γίνεται 

επαναυπολογισμός της Αγοραστικής Δύναμης 
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4.1.1 Καταχώρηση Εντολής 

Δίδεται η δυνατότητα επιλογής του τύπου εντολής που επιθυμούμε να καταχωρηθεί, «Αγορά» 

ή «Πώληση», και στη συνέχεια:  

i. Στο πεδίο «Εισάγετε Ποσότητα»  
✓ Εισάγεται χειροκίνητα η ποσότητα 

✓ Είτε επιλέγεται μία από αυτές που εμφανίζονται στα BID και ASK  

ii. Στο πεδίο «Εισάγετε τιμή»   
✓ Εισάγεται είτε συγκεκριμένη τιμή  

✓ Είτε μία από τις επιλογές που προτείνονται όταν επιλεγεί το εικονίδιο  

✓ Είτε μία τιμή από τις τιμές που αναφέρονται στο «Βάθος Αγοράς»  
o Τελευταία Τιμή 

o Άνοιγμα  
o Υψηλότερο 

o Χαμηλότερο 

o Κλείσιμο 
o Limit up 

o Limit Down 
 

Στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα 

επιλογής συγκεκριμένης διάρκειας 

εφόσον είναι επιθυμητό, από την επιλογή 

«Περισσότερα». 

   

 

 

 

Σε περίπτωση μεταβολής ή ακύρωσης μίας εντολής γίνεται μετάβαση στην επιλογή «Κατάλογος 

Εντολών» και εκτελείται η διαδικασία μεταβολής ή ακύρωσης μιας εντολής. 

Στην οθόνη εμφανίζεται η καθαρή αξία εντολής που πρόκειται να καταχωρηθεί στο σύστημα 
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Τέλος, το επόμενο βήμα είναι η επιλογή καταχώρησης ή απόρριψης της εντολής με χρήση  

✓ του «Αγορά» ή «Πώληση» που εμφανίζεται στην οθόνη ανάλογα με το είδος της 
εντολής που έχει επιλεγεί 

✓ του «Προσωρινή» που υποδηλώνει ότι η εντολή θα καταχωρηθεί προσωρινά και θα 
αναμένει την τελική επιβεβαίωση  για να προωθηθεί στο χρηματιστήριο. Πριν την 

αποθήκευση εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης.  

✓ του «Καθαρισμός» με τον οποίο εκτελείται διαδικασία καθαρισμού όλων των 
στοιχείων/πεδίων που έχουν επιλεγεί χωρίς να γίνει καμία καταχώρηση. 

 

 

Ex-ante Report 

Στην οθόνη επιβεβαίωσης που εμφανίζεται πριν 

την οριστική καταχώρηση της εντολής,   

εμφανίζονται τα στοιχεία της εντολής με 

ιδιαίτερη αναλυτική αναφορά στα έξοδα που θα 

την επιβαρύνουν. 

Επιλέγοντας το εικονίδιο  εμφανίζει στην 

οθόνη επιπλέον ανάλυση  των εξόδων στην 

οποία αναφέρονται ποσοστά και κλίμακες βάσει 

των οποίων εκτελούνται οι υπολογισμοί. Η 

οθόνη είναι  διαχωρισμένη σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες 

1. Trading rates 

2. Expenses 

3. Custody Fees 
 

 

Τα έξοδα αντιστοιχούν στην κατηγορία 

προϊόντος που εντάσσεται το προϊόν της 

εντολής πχ. όταν η εντολή αφορά ομόλογο, 

εμφανίζονται τα ποσοστά εξόδων των 

ομολόγων και αντίστοιχα όταν η εντολή 

αφορά μετοχή εμφανίζονται τα ποσοστά 

εξόδων των μετοχών. 
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4.1.2  Κατάλογος Εντολών 

Περιγραφή της ενότητας εντολών 

4.1.3 Προσωρινές Εντολές 

Εμφανίζονται όσες εντολές έχουν καταχωρηθεί ως «Προσωρινές».   

 

 

 

 

Με τη χρήση του εικονιδίου  εμφανίζονται οι ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν στην 

συγκεκριμένη εντολή. 

Επιλογές 

Αποστολή Προώθηση της προσωρινής εντολής στο Χρηματιστήριο 

Μεταβολή Μεταβολή προσωρινής εντολής. Κατά τη διαδικασία μεταβολής, η εντολή 

μεταφέρεται στην οθόνη καταχώρησης της εντολής και από αυτό το σημείο 

υπάρχει η δυνατότητα είτε μεταβολής και  

✓ ή να καταχωρηθεί απευθείας ως κανονική εντολή,  

✓ ή να δηλωθεί εκ νέου ως προσωρινή οπότε και επιστρέφει 
τροποποιημένη στις προσωρινές εντολές 

Σε περίπτωση που δεν γίνει μία από τις δύο προαναφερθείσες ενέργειες η εντολή 

δεν καταχωρείται στο σύστημα.   

Ακύρωση Ακύρωση προσωρινής εντολής 

 

4.1.4 Εκτελέσεις 

Στην ενότητα «Εκτελέσεις» εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι εκτελέσεις που έχουν γίνει για το 

συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

  17 
 

4.2 Εταιρικές 

Στην ενότητα «Εταιρικές» παρέχεται η δυνατότητα 

✓ να δηλωθεί συμμετοχή σε κάποια από τις διαθέσιμες/ανοικτές εταιρικές που 
εμφανίζονται 

✓ διαχείριση των συμμετοχών που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο συγκεκριμένο 
χαρτοφυλάκιο. 

4.2.1 Διαθέσιμες εταιρικές 

Στην οθόνη εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες εταιρικές πράξεις στις οποίες μπορεί να δηλωθεί 

συμμετοχή. 

 

 

 

 

 

 

Η συμμετοχή εκτελείται από το εικονίδιο  όπου επιλέγοντας «Νέα 

Αίτηση» εμφανίζεται αντίστοιχη οθόνη καταχώρησης των στοιχείων 

συμμετοχής ανάλογα με το είδος της εταιρικής. Αντίστοιχοι έλεγχοι 

διαθεσίμων χρημάτων και δικαιωμάτων πραγματοποιούνται ανά τύπο 

εταιρικής. 

 

 

 

4.2.2  Αιτήσεις Εταιρικών 

Εμφανίζονται οι συμμετοχές σε εταιρικές που έχουν καταχωρηθεί για το συγκεκριμένο 

χαρτοφυλάκιο. 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση επιθυμίας μπορεί να διαγραφεί/ακυρωθεί μία από τις συμμετοχές επιλέγοντας από 

το εικονίδιο  τη «Διαγραφή» για όσο διάστημα η εταιρική είναι ενεργή. 
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5. Market Watch 
Στην ενότητα «Market Watch» υπάρχει δυνατότητα 

✓ διαχείρισης και παρακολούθησης εικονικών χαρτοφυλακίων 

✓ αναλυτικής παρακολούθησης ενός συμβόλου που θα επιλεγεί 
✓ παρακολούθησης των νέων μέσω της επιλογής «Νέα» για χρονική περιόδου που 

επιλέγεται  
✓ διαθεσιμότητα Ανακοινώσεων που αναρτώνται από την CISCO  

5.1  Εικονικά Χαρτοφυλάκια 

Στην ενότητα «Εικονικά Χαρτοφυλάκια» υπάρχει δυνατότητα ορισμού μέχρι τριών εικονικών 

χαρτοφυλακίων για παρακολούθηση κατά την διάρκεια της συνεδρίασης. 

Ο ορισμός ενός νέου εικονικού γίνεται 

με το εικονίδιο «Νέο Εικονικό» ενώ 

μέσα στο εικονικό χαρτοφυλάκιο η 

προσθήκη ενός συμβόλου γίνεται με το 

εικονίδιο «Προσθήκη Συμβόλου». 

Σε επίπεδο εικονικού χαρτοφυλακίου 

συμβόλου με τη χρήση του εικονιδίου  

δίνεται η δυνατότητα  

✓ Μετονομασίας του εικονικού 
χαρτοφυλακίου 

✓ Διαγραφής του εικονικού 
χαρτοφυλακίου 

 

Σε επίπεδο συμβόλου με τη χρήση του 

εικονιδίου  δίνεται η δυνατότητα  

✓ καταχώρησης εντολής Αγοράς 
ή Πώλησης 

✓ διαγραφής του συγκεκριμένου 
συμβόλου 

5.2  Σύμβολο 

Από την επιλογή αυτή και για 

συγκεκριμένο σύμβολο, δίνεται η 

δυνατότητα παρακολούθησης της 

εικόνας αγοράς καθώς και των 

αναλυτικών πράξεων όπως αυτές 

εκτελούνται μέσα στην ημέρα. 

 

 

 

Με το εικονίδιο  παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης εντολή Αγοράς ή Πώλησης για το 

συγκεκριμένο σύμβολο. 
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5.3  Νέα 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των υποενοτήτων. 

5.3.1  Νέα 

Στα «Νέα» εμφανίζονται αναλυτικά όλα τα νέα της ημέρας. 

 

Στα φίλτρα επιλογών μπορεί να γίνει επιλογή 

μεταξύ συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, 

έτσι ώστε να περιοριστεί η αναζήτηση των 

νέων. 

 

 

 

 

 

Επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο νέο, στην οθόνη εμφανίζεται το αναλυτικό κείμενο που το 

συνοδεύει. Με τη χρήση του πλήκτρου  γίνεται επιστροφή στην αρχική 

οθόνη των νέων.  

5.3.2  Ανακοινώσεις 

Διάφορες «Ανακοινώσεις» που εμφανίζονται στην οθόνη στην συγκεκριμένη επιλογή 

προέρχονται από Εταιρικές Ανακοινώσεις Εισηγμένων Εταιρειών.  

5.4  Τεχνική Ανάλυση 

Σε αυτή την επιλογή υπάρχει δυνατότητα αφού επιλεγεί ένα ή περισσότερα σύμβολα (όριο έως 

τρία), για το καθένα από αυτά ή συνδυαστικά το γράφημα τους για το χρονικό διάστημα που 

επιλέγεται. Παράλληλα χρησιμοποιώντας τους ενσωματωμένους δείκτες τεχνικής ανάλυσης 

μπορεί να προσαρμόστεί το συγκεκριμένο γράφημα επιλέγοντας τους αντίστοιχους ταλαντωτές 

και κλίμακες για κάποιο χρονικό διάστημα, εμβαθύνοντας περισσότερο στην ανάλυση των 

δεδομένων του γραφήματος.   

Η προσθήκη συμβόλου γίνεται από το εικονίδιο                                     
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6. Αναφορές 
Η παραγωγή των αναφορών γίνεται από την επιλογή «Αναφορές» στο Andromeda (μπλε 

πλαίσιο στο menu). Σε αυτήν εμφανίζονται αναλυτικά οι αναφορές που είναι διαθέσιμες.  

Η κάθε αναφορά έχει τα απαραίτητα φίλτρα, μήνας (Statement) ή εύρος ημερομηνιών, για την 

παραγωγή της, τα οποία εμφανίζονται αμέσως μετά την επιλογή της αναφοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά από τον προσδιορισμό των φίλτρων, επιλέγεται η «Δημιουργία αναφοράς» και η 

εκτύπωση παράγεται και εμφανίζεται διαθέσιμη στην οθόνη. 

6.1 Κινήσεις 

Στην συγκεκριμένη επιλογή έχετε στη διάθεσή σας την εμφάνιση χρηματικής καρτέλας των 

κινήσεών σας ή καρτέλας συγκεκριμένου τίτλου. 

6.1.1 Χρήματα 

Δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των 

χρηματικών κινήσεων μέσα στο εύρος 

ημερομηνιών που προσδιορίζεται για το 

χαρτοφυλάκιο που έχει επιλεγεί. 

 

 

 

 

Οι κινήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο μορφής pdf ή excel 

με τη χρήση των αντίστοιχων εικονιδίων. 

6.1.2 Τιτλικές Κινήσεις 

Στην επιλογή εμφανίζονται οι κινήσεις που αφορούν 

συγκεκριμένο προϊόν (Καρτέλα Προϊόντος) που 

επιλέγεται στο εύρος χρονικής περιόδου που 

προσδιορίζεται και πάντα για το χαρτοφυλάκιο που 

έχει επιλεγεί.  
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Οι κινήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο μορφής pdf ή excel 

με τη χρήση των αντίστοιχων εικονιδίων. 

6.2 Παραστατικά 

Στη συγκεκριμένη επιλογή είναι δυνατή η εμφάνιση και να εκτύπωση όλων των παραστατικών 

που έχει εκδώσει η εταιρεία για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο που έχει επιλεγεί. 

 
Παρέχεται η δυνατότητα με την επιλογή των διαθέσιμων φίλτρων  

✓ να εμφανιστούν στην οθόνη τα αντίστοιχα παραστατικά   

✓ να είναι αναλυτικά διαθέσιμες οι πράξεις που τα αποτελούν χρησιμοποιώντας το εικονίδιο  

✓ εκτύπωση αντίγραφου του παραστατικού χρησιμοποιώντας το εικονίδιο  

6.2.1 Βεβαιώσεις Συναλλαγών 
Στην επιλογή  αναφέρονται παραστατικά 

πινακιδίων για Ελληνικά και ξένα προϊόντα. Με 

τη χρήση του εικονιδίου  εμφανίζεται 

ανάλυση πράξεων του συγκεκριμένου 

παραστατικού. Δίνεται επίσης η δυνατότητα 

εκτύπωσης σε ακριβές αντίγραφο του 

παραστατικού με τη χρήση του εικονιδίου . 

  

 

 

 

6.2.2 Τιμολόγια 

Παρόμοια επιλογή με την προηγούμενη με μόνη διαφορά ότι σε αυτή εμφανίζονται τα υπόλοιπα 

παραστατικά που επηρεάζουν χρηματικά το υπόλοιπο, όπως τιμολόγια όλων των ειδών, 

πιστωτικά ή ακυρωτικά παραστατικά για το εύρος ημερομηνιών και το χαρτοφυλάκιο που έχει 

επιλεγεί. Δίνεται επίσης η δυνατότητα εκτύπωσης σε ακριβές αντίγραφο του παραστατικού με 

τη χρήση του εικονιδίου . 
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6.3 Αναφορές 

Η παραγωγή των αναφορών γίνεται από την επιλογή «Αναφορές» στο Andromeda (μπλε 

πλαίσιο στο menu). Σε αυτήν εμφανίζονται αναλυτικά οι διαθέσιμες αναφορές.  

6.3.1 Statement 

Από την επιλογή «Αναφορές / Statement» δίδεται η δυνατότητα εξαγωγής του statement με 

τη θέση και τις κινήσεις για όποια περίοδο επιθυμούμε σε μορφή pdf.  Χρησιμοποιώντας τα 

φίλτρα επιλογών που εμφανίζονται στην οθόνη επιλέγεται 

✓ Το είδος του statement  
✓ Την χρονική περίοδο έχοντας διαθέσιμες δύο διαφορετικές επιλογές 

o Συγκεκριμένου μήνα 
o Ελεύθερης χρονικής περιόδου 

Βάσει των προαναφερθέντων φίλτρων και εφόσον επιλεγεί η «Δημιουργία αναφοράς» το 

statement προετοιμάζεται και εμφανίζεται στην οθόνη .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφόσον οριστούν οι επιλογές τότε επιλέγεται το εικονίδιο                           και η εκτύπωση 

γίνεται downloading αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας οπότε είναι διαθέσιμη 

είτε να εκτυπωθεί είτε να αρχειοθετηθεί. 

6.3.2 Βεβαίωση Εισοδήματος 

Στην υποενότητα εμφανίζονται οι διαθέσιμες βεβαιώσεις εισοδήματος για το κάθε ημερολογιακό 

έτος και για το χαρτοφυλάκιο που προσδιορίζεται 

 

  

 

 

 

Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο       η εκτύπωση γίνεται downloading αυτόματα μετά την 

ολοκλήρωση της προετοιμασίας οπότε είναι διαθέσιμη είτε να εκτυπωθεί είτε να αρχειοθετηθεί. 
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6.3.3 Ενοποιημένη Θέση 

Μέσω της επιλογής «Αναφορές / Ενοποιημένη Θέση», υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης 

ενοποιημένου χαρτοφυλακίου των υπολογαριασμών που είναι διαθέσιμοι αλλά και των Κοινών 

Επενδυτικών Μερίδων ( σε περίπτωση συμμετοχής και εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε αυτές). 

Με την βοήθεια των φίλτρων επιλογών, προσδιορίζεται 

✓ Τον κωδικό ΧΑ για τον οποίο θα παραχθεί η εκτύπωση 

✓ Και την έως ημερομηνία για την οποία επιθυμούμε να εμφανιστεί η ενοποιημένη θέση 

 

 

 

 

 

 

Μετά τον προσδιορισμό των φίλτρων και εφόσον επιλεγεί η                                  , η εκτύπωση 

γίνεται downloading αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας οπότε είναι διαθέσιμη 

είτε να εκτυπωθεί είτε να αρχειοθετηθεί.  

 

7. Alerts 
Στην ενότητα των Alerts δίδεται η δυνατότητα εισαγωγής και παραμετροποίησης των Alerts 

που καταχωρούνται έτσι ώστε να γίνεται λήψη ειδοποιήσεων όταν αυτά εκπληρωθούν. 

7.1 Alerts 

Στην επιλογή εμφανίζονται όλα τα alerts που έχουν οριστεί. Μπορεί να οριστεί νέο alert 

χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο ή να γίνει διαχείριση κάποιου ήδη καταχωρημένου 

alert χρησιμοποιώντας το εικονίδιο . 
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Για κάθε alert δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alert 

Σύμβολο Προσδιορίζεται το σύμβολο  

Συνθήκη Επιλέγεται μία από τις διαθέσιμες συνθήκες 

✓ Τιμή 

✓ Μεταβολή 
✓ Όγκος 

✓ Νέα 

και στη συνέχεια συμπληρώνονται τα όρια της συνθήκης (εκτός αν έχει επιλεγεί 

«Νέα» όπου σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να προσδιοριστεί κάτι άλλο)  

Συχνότητα Το πλήθος των μηνυμάτων που θα σταλούν μέσα στο διάστημα που ορίζεται 

Διάστημα Το διάστημα που θα επαναλαμβάνεται ο έλεγχος για την εκπλήρωση του Alert 

Ισχύει Έως  Η ημερομηνία και ώρα λήξης του alert 

7.2 Ρυθμίσεις Alert 
Δηλώνεται το είδος και ο τρόπο ενημέρωσης λήψης με την εκπλήρωση του Alert.  
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✓ Οι τύποι ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται με check/uncheck 

στην αντίστοιχη στήλη 

✓ Ως τρόπος ενημέρωσης μπορεί να επιλεγεί μεταξύ 
o PopUp → θα εμφανιστεί PopUp μήνυμα κατά την 

εκπλήρωση του Alert (default επιλογή με την ενεργοποίηση 

κάθε τύπου) 
o eMail → θα σταλεί eMail κατά την εκπλήρωση του Alert 

 

8. Αιτήματα 
Από την επιλογή «Αιτήματα πελατών» έχετε την δυνατότητα καταχώρησης διάφορων 

αιτημάτων. Τα αιτήματα διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες 

✓ Μεταφοράς χρημάτων 
o Μεταξύ χαρτοφυλακίων 

o Σε IBAN πελάτη (ισχύει μόνο για Client Accounts) 
✓ Μεταφοράς τίτλων 

o Μεταξύ χαρτοφυλακίων 

o Σε άλλο χειριστή 
o Για δέσμευση 

✓ GDPR 
o Right of consent 

o Right to rectification 

o Right to be forgotten 
o Right to object 

o Right to restriction of processing 
o Right of access 

o Right to data portability 

✓ Γενικά Αιτήματα 
✓ Upload Documents 

 
Πριν την τελική καταχώρηση κάθε αιτήματος γίνεται ταυτοποίηση του πελάτη με χρήση OTP. 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της κάθε επιλογής. 

8.1 Διαχείριση Οθόνης 

Στην οθόνη εμφανίζονται τα αιτήματα που έχουν καταχωρηθεί μέσα στο εύρος μιας χρονικής 

περιόδου (default ένας χρόνος) 
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Σε κάθε ένα αίτημα με τη χρήση του εικονιδίου  έχετε την δυνατότητα  

• να διαγραφεί, εφόσον το status είναι ακόμα Pending, επιλέγοντας «Διαγραφή» 

• να δείτε λεπτομέρειες του αιτήματος επιλέγοντας «Περισσότερα» 
 

Για καταχώρηση νέου αιτήματος γίνεται επιλογή του εικονιδίου                              όπου στη 

συνέχεια εμφανίζεται πίνακας επιλογών με τα είδη των αιτημάτων που μπορούν να τύχουν 

διαχείρισης. 

  

 

 

 

8.2 Μεταφορά Χρημάτων 
Με τα είδη αιτημάτων που περιγράφονται στη συνέχεια, δίδεται η δυνατότητα καταχώρησης 

μεταφοράς χρηματικού ποσού είτε μεταξύ των χαρτοφυλακίων είτε σε IBAN που έχει δηλωθεί 

στην εταιρεία (ισχύει μόνο για Client Accounts). Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των 

επιλογών. 

8.2.1 Μεταφορά μεταξύ Χαρτοφυλακίων (ισχύει μόνο για Client Accounts) 
Από την επιλογή μπορεί να γίνει μεταφορά χρημάτων 

από χαρτοφυλάκιο σε χαρτοφυλάκιο. 

Εμφανίζεται το υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου από το 

οποίο γίνεται η μεταφορά και χρειάζεται να συμπληρωθεί 

το ποσό που θα μεταφερθεί και πιθανόν κάποια σχόλια 

που συνοδεύουν το αίτημα.   

 

 

 

Αίτημα 

Καταχώρηση Ημερομηνία καταχώρησης του αιτήματος  

Εκτέλεση Ημερομηνία εκτέλεσης του αιτήματος από την εταιρεία 

Τύπος Αναφέρεται ο τύπος του αιτήματος 

Κατάσταση Η κατάστασή του 

• Pending → σε εκκρεμότητα 

• Accepted → ολοκλήρωση πρώτου ελέγχου 

• Completed → ολοκλήρωση τελικού ελέγχου 

• Rejected → απόρριψη  

Αιτιολογία Καθώς και η αιτιολογία που καταχωρήθηκε από τον υπεύθυνο της εταιρείας κατά 

την διεκπεραίωσή του 
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8.2.2 Μεταφορά σε IBAN πελάτη (ισχύει μόνο για Client Accounts) 

Καταχωρείται αίτημα μεταφοράς χρηματικού 

ποσού σε IBAN (εφόσον αυτό έχει δηλωθεί 

στη Εταιρεία).  

Εμφανίζεται το υπόλοιπο του 

χαρτοφυλακίου από το οποίο γίνεται η 

μεταφορά και χρειάζεται να συμπληρωθεί  

• το ποσό που θα μεταφερθεί 

• την ημερομηνία που επιλέγεται να 
γίνει η μεταφορά  

• σχόλια που συνοδεύουν το αίτημα. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 GDPR 

Στην ομάδα αιτημάτων GDPR, 

παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης 

αιτήματος για κάποιο από τα 

δικαιώματα GDPR που αναφέρονται 

στη συνέχεια : 

• Right of consent 

• Right to rectification 
• Right to be forgotten 

• Right to object 

• Right to restriction of processing 

• Right of access 

• Right to Data portability 

 

Επιλέγεται ένα από τα δικαιώματα 

που εμφανίζονται στην αντίστοιχη 

λίστα και στη συνέχεια 

καταχωρούνται και σχόλια εφόσον 

είναι επιθυμητό. Στο δικαίωμα «Right 

of consent» θα πρέπει επίσης να 

επιλεγεί ο επιθυμητός τρόπος 

ενημέρωσης. 
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8.4 Γενικά Αιτήματα 

Για οποιοδήποτε άλλο αίτημα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης, μπορεί να επιλεγεί η 

κατηγορία Γενικών αιτημάτων. Σε αυτά απαιτείται : 

• η επιλογή ενός τύπου που να 

προσδιορίζει το αίτημα  

• η περιγραφή αναλυτικά του 
αιτήματος  στα σχόλια 

 

 

 

 

 

 

8.5 Upload Documents 
Στην κατηγορία αυτή καταχωρείται αίτημα το οποίο συνοδεύεται και από ένα επισυναπτόμενο αρχείο 

που επιθυμείτε να κοινοποιήσετε στην εταιρεία. Σε αυτού του είδους τα αιτήματα προσδιορίζετε : 

  

• Χαρτοφυλάκιο 

• Σχόλια 

• Το έγγραφο που επιθυμείτε να 

κοινοποιήσετε 

 

 

 

 

 

9. Inbox 

Στην πάνω δεξιά γωνία υπάρχει το εικονίδιο  που αποτελεί το Inbox. Σε αυτό εμφανίζονται 

όλα τα μηνύματα, οι ενημερώσεις και οι ειδοποιήσεις που έχουν σταλεί από την Εταιρεία. 

 

Όταν μέσα σε αυτά υπάρχουν μηνύματα μη αναγνωσμένα, πάνω από το εικονίδιο εμφανίζεται 

μέσα σε κόκκινο πλαίσιο το πλήθος τους.  

Εφόσον επιλεγεί το εικονίδιο  στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί 

από την Εταιρεία. Όσα από αυτά είναι «Μη αναγνωσμένα» εμφανίζονται με έντονη 

γραμματοσειρά (Bold). 

Επιλέγοντας ένα μήνυμα, εμφανίζεται το περιεχόμενο του στην οθόνη. 

Με τη χρήση του εικονιδίου  δίδεται η δυνατότητα διαγραφής επιλεγμένου μηνύματος. 
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10. Προφίλ 
Εμφάνιση των Δημογραφικών Στοιχείων, Στοιχείων Υπολογαριασμών, Διευθύνσεων, 

Συμβατικών Εγγράφων καθώς και στοιχεία χρεώσεων Data Feed βρίσκονται συγκεντρωμένα σε 

αυτή την επιλογή.  

10.1 Ρυθμίσεις Ασφαλείας 

Στην υποενότητα «Ρυθμίσεις Ασφαλείας» παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής 

✓ του μυστικού κωδικού όποτε είναι επιθυμητό (δεν ισχύει για χρήστες της 1Bank) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγές σε Ρυθμίσεις Ασφαλείας επιτρέπονται μόνο για πελάτες που δεν χρησιμοποιούν κωδικό 

1Bank.  

Όσοι δεν χρησιμοποιούν τους κωδικούς της 1BANK ενημερώνονται μέσω SMS για οτιδήποτε 

σχετίζεται με την διαχείριση του μυστικού κωδικού τους  

I. είτε αυτή γίνεται κατ’ επιλογή από την διαδικασία «Προφίλ / Ρυθμίσεις Ασφαλείας / 

Αλλαγή μυστικού κωδικού»  

II. είτε γίνεται λόγω ημερών λήξης από την διαδικασία «Είσοδος στην εφαρμογή» 
III. είτε γίνεται από την διαδικασία «Ξέχασα τον κωδικό μου» με την χρήση OTP. 

10.2 Στοιχεία 

Στην επιλογή εμφανίζονται διάφορα στοιχεία (Δημογραφικά, Στοιχεία Χαρτοφυλακίου, οι 

Διευθύνσεις που έχουν οριστεί, οι Τραπεζικοί του Λογαριασμοί) αλλά και της Κοινής Επενδυτικής 

Μερίδας (ΚΕΜ) στην οποία υπάρχει συμμετοχή. 
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Για την κάθε ενότητα ακολουθεί αναλυτική περιγραφή. 

10.2.1   Βασικά Στοιχεία 
Στην επιλογή «Βασικά Στοιχεία» εμφανίζονται τα στοιχεία πελάτη διαχωρισμένα σε ενότητες 

✓ Δημογραφικά στοιχεία 
✓ Στοιχεία Χαρτοφυλακίου 

✓ Πιστοποιητικά αναγνώρισης 
✓ Φορολογικά στοιχεία 

✓ Συνδικαιούχοι  
(σε περίπτωση ΚΕΜ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2  Διευθύνσεις 
Στην επιλογή εμφανίζονται όλες οι Διευθύνσεις στο προφίλ πελάτη και δίνεται η δυνατότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Προσθήκη νέας Διεύθυνσης με τη χρήση της αντίστοιχης επιλογής  
✓ Διαχείριση υφιστάμενων διευθύνσεων όπως 

o Μεταβολή ή 

o Διαγραφή      
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Τόσο στην Εισαγωγή νέας Διεύθυνσης όσο και στην 

Μεταβολή υπάρχουσας, χρειάζεται να συμπληρωθούν τα 

στοιχεία της στην αντίστοιχη οθόνη, να συμπληρωθούν 

κάποια σχόλια που είναι επιθυμητό και να γίνει 

μεταφόρτωση του εγγράφου που πιστοποιεί την ορθότητά 

της. Τέλος, ο χαρακτηρισμός μίας διεύθυνσης ως «Βασική» 

δηλώνει ότι η οποιαδήποτε επικοινωνία ή αποστολή 

ενημερώσεων θα γίνεται σε αυτά τα στοιχεία. Στη 

συνέχεια, θα καταχωρηθεί ένα νέο αίτημα που θα αφορά 

την αλλαγή που είναι επιθυμητό να εκτελεστεί. θα μπορεί 

να γίνεται ενημέρωση για την κατάστασή του αιτήματός 

από την επιλογή «Αιτήματα».  

 

 

10.2.3  Λογαριασμοί 

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται όλοι οι 

τραπεζικοί λογαριασμοί που ανήκουν στον 

πελάτη. 

 

 

 

 

Δίνεται στον πελάτη η δυνατότητα 

✓ Προσθήκης νέου τραπεζικού λογαριασμού χρησιμοποιώντας το   
✓ Διαχείρισης υφιστάμενων τραπεζικών λογαριασμών όπως 

o Μεταβολή ή 
o Διαγραφή 

 

Τόσο στην Εισαγωγή νέου λογαριασμού όσο και στην 

Μεταβολή υπάρχοντος λογαριασμού, ο πελάτης καλείται 

να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην αντίστοιχη οθόνη, 

να συμπληρώσει κάποια σχόλια που επιθυμεί και να 

μεταφορτώσει το έγγραφο που πιστοποιεί την ορθότητά 

του. Τέλος, ο χαρακτηρισμός ενός τραπεζικού 

λογαριασμού ως «Βασικό» δηλώνει ότι η οποιαδήποτε 

χρηματική μεταφορά θα εκτελείται σε αυτόν το 

λογαριασμό. Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί ένα νέο 

αίτημα που θα αφορά την αλλαγή που επιθυμεί ο πελάτης 

να εκτελέσει. Ο πελάτης θα μπορεί να ενημερωθεί για την 

κατάστασή του αιτήματός του από την επιλογή 

«Αιτήματα».   
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10.2.4  Στοιχεία Υπολογαριασμού 
Στην επιλογή αυτή εμφανίζονται τα επιπλέον στοιχεία κάθε επιλεγμένου υπολογαριασμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Ρυθμίσεις Χαρτοφυλακίου 

Παρέχεται η δυνατότητα παραμετροποίησης στην εμφάνιση των χαρτοφυλακίων που 

αναφέρονται στη σελίδα επισκόπησης (Dashboard). 
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Με τη χρήση του εικονιδίου  παρέχεται η δυνατότητα να 

✓ Προσδιοριστεί μια φιλική ονομασία του χαρτοφυλακίου 

✓ Γίνει επιλογή αν το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο θα 
συμμετέχει στην αρχική οθόνη της επισκόπησης 

✓ να επιλεγεί οποιοδήποτε χρώμα από τη διαθέσιμη παλέτα χρωμάτων για να το 

χαρακτηρίσει. 
 

10.4 Live Feed 

Εμφανίζονται τα διαθέσιμα πακέτα χρέωσης για παρακολούθηση τιμών και δίνεται η δυνατότητα 

αλλαγής τους επιλέγοντας ένα από τα διαθέσιμα πακέτα που εμφανίζονται στην  εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 Συμβατικά Έγγραφα (ενημέρωση και έλεγχος) 

Ο πρώτος έλεγχος που εκτελείται στο σύστημα μετά από την επιτυχημένη είσοδο είναι ο έλεγχος 

των συμβατικών εγγράφων. Σε περίπτωση που κάποιο από τα υποχρεωτικά συμβατικά έγγραφα  

✓ δεν έχει συμπληρωθεί καθόλου ή 

✓ έχει λήξει 

εμφανίζεται ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη και αυτόματα γίνεται μετάβασή στην 

οθόνη διαχείρισης των συμβατικών εγγράφων όπου θα πρέπει να γίνει ανάλογη διαχείριση. 
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Για το κάθε έγγραφο, εκτός από τον τύπο και το είδος πιστοποιητικού που το χαρακτηρίζει, 

αναφέρεται η ημερομηνία ισχύος του καθώς και η κατάσταση του (Status) που χαρακτηρίζεται 

από τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

Status 

Εκκρεμεί Δεν έχει προσκομιστεί το έγγραφο στην εταιρεία 

Έχει λήξει Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει λήξει καθώς η ημερομηνία που εμφανίζεται στη 

στήλη «Ισχύει Έως» έχει παρέλθει. 

Λήγει σύντομα Το έγγραφο λήγει σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς η ημερομηνία που 

αναφέρεται στη στήλη «Ισχύει Έως» είναι πολύ κοντά   

Ολοκληρώθηκε Το έγγραφο έχει παραληφθεί και δεν υπάρχει γι’ αυτό καμία εκκρεμότητα. 

Επιπρόσθετα, το συμβατικό έγγραφο που υπάρχει αποθηκευμένο είναι διαθέσιμο 

χρησιμοποιώντας το εικονίδιο .  

Όπου το συμβατικό έγγραφο είναι υποχρεωτικό και η συμπλήρωσή του θεωρείται  απαραίτητη 

για την εταιρεία, εμφανίζεται ειδικό μήνυμα κάτω από την περιγραφή του εγγράφου «Απαιτείται 

Ανανέωση». Αυτού του είδους τα συμβατικά έγγραφα εφόσον δεν συμπληρωθούν και παρέλθει 

η ημερομηνία λήξης, τότε αυτόματα το σύστημα δεν επιτρέπει την καταχώρηση εντολών και 

εταιρικών πράξεων από τις αντίστοιχες επιλογές. 

Η συμπλήρωση των συμβατικών εγγράφων γίνεται είτε 

ηλεκτρονικά, είτε blue ink μέσω της διαδικασίας «Λήψη 

προτύπου» όπου υπάρχει η δυνατότητα downloading προ-

συμπληρωμένου εντύπου και αφού αυτό υπογραφεί, με την 

διαδικασία της «Μεταφόρτωσης» (διαδικασία up-loading) να 

φορτωθεί στο σύστημα.  

 

 

10.6 Συμβατότητα 

Εμφανίζεται η συμβατότητα στις 

διάφορες κατηγορίες προϊόντων όπως 

αυτή έχει καθοριστεί από την CISCO. 

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα 

επιλογής συγκεκριμένου συμβόλου οπότε 

εμφανίζεται στην οθόνη η συμβατότητα 

για το σύμβολο που έχει επιλεγεί. 
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11 Ticker 
Ο Ticker είναι διαθέσιμος σε όλες τις επιλογές της εφαρμογής. Εμφανίζεται απενεργοποιημένος 

στο πάνω μέρος της οθόνης με το χαρακτηριστικό «Ticker». 

 

 

Η ενεργοποίηση του ξεκινά με την επιλογή του, οπότε και η ένδειξη αλλάζει περιγραφή σε 

«Κλείσιμο».  

 

 

 

 

Η χαρακτηριστική κορδέλα με τις τιμές των μετοχών εμφανίζεται στην οθόνη και υπάρχουν 

πλέον διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές που εμφανίζονται με την επιλογή της ένδειξης    

Ticker 

Εικονικά 

Χαρτοφυλάκια 

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενός από τα διαθέσιμα εικονικά χαρτοφυλάκια 

που έχουν δημιουργηθεί 

 


