Υπηρεσία e-Consulting
Εγχειρίδιο Χρήσης
Είσοδος στο σύστημα
Αφού μεταβείτε στην αρχική σελίδα του συστήματος (https://e-consulting.uhc.gr) καλείστε να εισάγετε το όνομα
χρήστη (το email που έχετε δηλώσει) καθώς και τον κωδικό πρόσβασης (password) που έχετε επιλέξει.

Αρχική Σελίδα
Αφού έχετε εισάγει επιτυχώς τα στοιχεία σύνδεσης, βρίσκεστε πλέον στην αρχική σελίδα του συστήματος eConsulting. Από αυτή τη σελίδα θα έχετε πρόσβαση σε ενέργειες συμβουλευτικής καθοδήγησης ή άλλα
επιχειρηματικά εργαλεία τα οποία θα καθίστανται διαθέσιμα.
Η σελίδα αυτή τη στιγμή σας προβάλλει κάποια στοιχεία για το σύστημα συμβουλευτικής καθοδήγησης που σας
παρέχει η ΚΕΕΕ, καθώς και πρόσβαση σε 2 Online εργαλεία.

Μπορείτε να επιστρέψετε ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα πατώντας είτε στο εικονίδιο με το «σπίτι» είτε
στο λογότυπο της ΚΕΕΕ στην επάνω αριστερή πλευρά της σελίδας.
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Προφίλ χρήστη
Από την επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας (όπου προβάλλεται το όνομά σας) μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο
προφίλ σας.

Πατώντας στο σύνδεσμο «Προφίλ» μεταβαίνετε σε σελίδα όπου μπορείτε να ενημερώσετε (να αλλάξετε) τον
κωδικό πρόσβασής σας στο σύστημα.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (password)
Στη σελίδα που οδηγείστε καλείστε να εισάγετε ένα κωδικό για την πρόσβασή σας στο σύστημα. Ο κωδικός θα
πρέπει να πληροί κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας οι οποίες αναγράφονται με κόκκινα στοιχεία.
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Ενώ πληκτρολογείτε τον επιθυμητό κωδικό, τα στοιχεία γίνονται πράσινα όταν καλύπτεται κάποια
προδιαγραφή.

Πατώντας στο κουμπί «Αλλαγή Password», ο κωδικός σας έχει ενημερωθεί και μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε
κάθε φορά που επιθυμείτε να εισέλθετε στο σύστημα.

Υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης
Στην περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία
υπενθύμισης πατώντας στο κουμπί «Ξέχασα τον κωδικό μου» που βρίσκεται στην αρχική σελίδα.

Θα λάβετε σχετικό email με σύνδεσμο (link) για αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας.
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Εργαλείο Business Plan
Πρόσβαση
Από την αρχική σελίδα έχετε πρόσβαση στο εργαλείο Business Plan. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύντομη
περιγραφή, και να μεταβείτε στο εργαλείο πατώντας στο κουμπί «Είσοδος»

Η σελίδα που προκύπτει παρέχει:


μια αναλυτικότερη περιγραφή της σκοπιμότητας και χρησιμότητας του συγκεκριμένου εργαλείου



πρόσβαση σε 2 συμπληρωμένα πρότυπα Business Plan τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε στον Η/Υ σας
(1 για υφιστάμενη επιχείρηση και 1 για επιχείρηση υπό σύσταση)



πρόσβαση στο περιβάλλον συμπλήρωσης του εργαλείου πατώντας στο κουμπί «Συνέχεια»

Συμπλήρωση
Στη συνέχεια, μπορείτε να συμπληρώσετε τα επιμέρους πεδία του Business Plan. Τα πεδία παρουσιάζονται
οργανωμένα σε δομικές ενότητες. Μπορείτε να συμπληρώσετε τις ενότητες σειριακά, ή να μεταβαίνετε ελεύθερα
από μια ενότητα σε μια άλλη.
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Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση του εργαλείου με την πρώτη σύνδεσή σας. Το
σύστημα αποθηκεύει κάθε στοιχείο που θα εισάγετε, οπότε μπορείτε να συμπληρώσετε ή να τροποποιήσετε
κάποιο στοιχείο οποιαδήποτε στιγμή.
Επίσης, σε πολλά σημεία θα δείτε το σύμβολο ? δίπλα σε κάποιο πεδίο. Πατώντας το, σας προβάλλονται στοιχεία
βοήθειας ή πληροφοριακά για τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου.

Εξαγωγή Αρχείου
Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των πεδίων και θεωρείτε ότι το business plan είναι έτοιμο, μπορείτε να το
κατεβάσετε στον Η/Υ σας σε μορφή αρχείου PDF (έτσι ώστε να το εκτυπώσετε, να το αποστείλετε σε συνεργάτες
σας, κ.ο.κ.)
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Εργαλείο Marketing Plan
Πρόσβαση
Από την αρχική σελίδα έχετε πρόσβαση στο εργαλείο Marketing Plan. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύντομη
περιγραφή, και να μεταβείτε στο εργαλείο πατώντας στο κουμπί «Είσοδος»

Η σελίδα που προκύπτει παρέχει:


μια αναλυτικότερη περιγραφή της σκοπιμότητας και χρησιμότητας του συγκεκριμένου εργαλείου



πρόσβαση σε 1 συμπληρωμένο πρότυπο Marketing Plan τo οποίo μπορείτε να κατεβάσετε στον Η/Υ σας



πρόσβαση στο περιβάλλον συμπλήρωσης του εργαλείου πατώντας στο κουμπί «Συνέχεια»

Συμπλήρωση
Στη συνέχεια, μπορείτε να συμπληρώσετε τα επιμέρους πεδία του Marketing Plan. Τα πεδία παρουσιάζονται
οργανωμένα σε δομικές ενότητες. Μπορείτε να συμπληρώσετε τις ενότητες σειριακά, ή να μεταβαίνετε ελεύθερα
από μια ενότητα σε μια άλλη.
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Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση του εργαλείου με την πρώτη σύνδεσή σας. Το
σύστημα αποθηκεύει κάθε στοιχείο που θα εισάγετε, οπότε μπορείτε να συμπληρώσετε ή να τροποποιήσετε
κάποιο στοιχείο οποιαδήποτε στιγμή.
Επίσης, σε πολλά σημεία θα δείτε το σύμβολο ? δίπλα σε κάποιο πεδίο. Πατώντας το, σας προβάλλονται στοιχεία
βοήθειας ή πληροφοριακά για τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου.

Εξαγωγή Αρχείου
Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των πεδίων και θεωρείτε ότι το marketing plan είναι έτοιμο, μπορείτε να
το κατεβάσετε στον Η/Υ σας σε μορφή αρχείου PDF (έτσι ώστε να το εκτυπώσετε, να το αποστείλετε σε
συνεργάτες σας, κ.ο.κ.)

Έξοδος από το σύστημα
Για την έξοδό σας από το σύστημα e-Consulting, πατήστε επάνω στο όνομά σας και στη συνέχεια στο σύνδεσμο
«Έξοδος»
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