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Η αρχή & το όραμα

 Ο ιστότοπος managementstartup.com
δημιουργήθηκε από την Online Management 
Solutions .
 Αποτελεί ένα από τα πρώτα 
δημιουργήματά της και αφορά στην 
ανάπτυξη και διάθεση εργαλείων έρευνας 
που μπορούν να βοηθήσουν άτομα που 
βρίσκονται στο στάδιο της επιχειρηματικής 
εκκίνησης.
 Δημιουργήθηκε από άτομα με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο και μεγάλη εμπειρία στην 
έρευνα και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
στο χώρο της επιχειρηματικότητας.

    

NLINE
management

solutions

   Το προσωπικό της Online Management 
Solutions διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στην 
παροχή υπηρεσιών ίδρυσης και ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς 
επίσης και στην παροχή Online υπηρεσιών 
υποστήριξης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ.

ΕTAIΡIKO ΠΡΟΦΙΛ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

 Το εργαλείου "Χ6. Υπολογισμός παραμέτρων επιχειρηματικού 
δανείου" μας βοηθά στον υπολογισμό όλων των παραμέτρων ενός 
επιχειρηματικού δανείου το οποίο έχετε επιλέξει ή πρόκειται να επιλέξετε, 
όπως:

-Το ποσό της μηνιαίας δόσης
-Το συνολικό ποσό πληρωμής
-Τον συνολικό πληρωτέο τόκο
-Το ποσό της μηνιαίας δόσης που απορροφάται για την αποπληρωμή 
του τόκου
-Το ποσό της μηνιαίας δόσης που απορροφάται για την αποπληρωμή 
του κεφαλαίου
 
Επίσης, μας επιτρέπει να συγκρινούμε μεταξύ διαφορετικών όρων 
αποπληρωμής ενός δανείου (διαφορετική διάρκεια, διαφορετικό 
επιτόκιο κλπ). Σε αυτή τη λειτουργία του εργαλείου, ευνοικότεροι 
θεωρούνται οι όροι με τους οποίους επιτυγχάνουμε το χαμηλότερο 
Συνολικό Ποσό Πληρωμής.
 
Τέλος, μέσω της Λειτουργίας Αναζήτησης Τιμής-Στόχου του εργαλείου 
έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε τους δικούς μας όρους 
αποπληρωμής του δανείου (όσον αφορά το ποσό της μηνιαίας 
δόσης) και να υπολογίσουμε την αντίστοιχη συνολική διάρκεια 
αποπληρωμής (αριθμό μηνιαίων δόσεων), το Συνολικό Ποσό 
Πληρωμής καθώς και τον Συνολικό Πληρωτέο Τόκο.
 
Σε περίπτωση που εξετάζεται η λήψη δανείου για την ίδρυση μιας 
επιχείρησης, τα αποτελέσματα του εργαλείου λαμβάνουν ακόμα 
μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς είναι αναγκαίο το δανείο που θα ληφθεί 
να "συναντά" τις ανάγκες σας.



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ:  Υπολογιστής τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:  20' - 30'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Τομέας Επιχειρήσεων

Είδος Επιχειρήσεων
Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις

Νέες Επιχειρήσεις
Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

  Φορείς Εκπαίδευσης

Μικρές
Μεσαίες
Μεγάλες

Παροχή Υπηρεσιών
Μεταποίηση

Εμπόριο

 Το εργαλείο "Χ6. Υπολογισμός παραμέτρων επιχειρηματικού δανείου" προτείνεται 
να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο και από την οικονομική 
διεύθυνση της επιχείρησης.
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