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Въведение 
 

IndustryInform е иновативна услуга (Data As A Service), опростяваща начина, по който бизнес уп-
равители, мениджъри и производители получават данни за индустрията и развиват своя бизнес. 
Тя задоволява нужди за развитие на пазара, анализ на конкуренцията, преглед на определен 
икономически сектор, маркетингово проучване, финанси, свързани лица.  

Използвайки семантични технологии, IndustryInform намира, филтрира и организира най- новите 

данни от индустрията като дава важни отговори на въпроси за фирми, хора, бизнес дейности, 

активи, печалби и т.н., идентифицира и показва тенденции в развитието на икономически сектори 

в местен, пегионален и световен мащаб, предоставя секторни анализи на различни икономически 

области, предвиждания за растеж напроизводство или пазар, големина на производство или 

пазари. 

Това е възможно благодарение на:  

 Масив от над 50 000 000 отделни информационни единици, сред който лесно може да се 

потърси и извади подробна статистика, прогнози за продажби, пазарен дял, 

производствени данни и др. благодарение на мощни алгоритми и експертен анализ. 

 Информация от сигурни и разнообразни източници, като Българска народна банка, 

Национален статистически институт, търговски регистър, световната мрежа, публини и 

частни бази данни, държавни агенции, международни организации, консултантски фирми 

и браншови асоциации. 

IndustryInform осигурява достъп до структурирана база данни, от която се генерират доклади. 

Така лесно може да се добие представа за даден икономически сектор и да се намерят нужните 

данните.  

IndustryInform предлага прецизни възможности за търсене сред всички налични данни за 
индустрията, като същевременно елиминира ирелевантните резултати и интегира информиция от 
най-разнообразни източници.  

Така се спестява ценно лично и бизнес време, повишава се ефективността и производителността 
на работа и се намаляват разходите за качествена, професионална и актуална информация. 

 
Този документ ви запознава с функционалността на уеб-базираната версия на IndustryInform и как 
най-лесно да започнете да я използвате оптимално. 
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Вход 
 

Екранът на фигура 1 е началната точка на контакт с  IndustryInform. Той предлага място за 

формулиране на заявка в текстов формат, като в Google, Login и опция за регистрация на фирма – 

двата бутона под текстовото пространство. 

Търсене в IndustryInform е възможно само при идентифициран потребител през Login. 

 

Фигура 1 

Лентата в горната част на екрана позволява промяна на езика на потребителския интерфейс, като 

възможните алтерантиви са български, английски, немски и френски (виж фигури 2, 3, 4, 5) и 

достъп до началната страница на IndustryInform през Home, онлайн помощ за използване на 

IndustryInform през How to Search, както и информация за екипа на IndustryInform през About Us 

(виж фигури 6, 7). 

 

Фигура 2 
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Фигура 3 

 

 

Фигура 4 

 

 

Фигура 5 
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Фигура 6 

Login 
За да се идентифицира потребител в IndustryInform, трябва да се използва бутона Login (виж 

фигура 7), който ще Ви отведе на екран Идентификация (виж фигура 8).    

 

Фигура 7 

Възможностите за идентифициране на потребител са 5: през LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ 

(фигура 8) или с въвеждане на имайл и произволно избрана парола (фигури  9, 10) и натискане на 

бутона Login. При първо влизане с имайл и парола, трябва да се избере опцията Sign Up, десния 

бутон, вместо Login.     
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Фигура 8 

 

Фигура 9 

 

Фигура 10 

 

При успешно идентифициране на потребител в горната лента се появява имайлът, с който е 

извършена идентификацията (фигура 11).   
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Фигура 11 

През този нов таб на горната лента се достига до администрацията на потребителския акаунт 

(фигура 12). 

 

Фигура 12 

Опцията Account Settings от Администрацията на потребителския акаунт акаунт дава възможност 

за промяна на потребителската парола (фигурr 13 и 14). Препоръчва се, ако начална 

идентификация е направена през социалните мрежи да се зададе парола за IndustryInform през 

тази опция.      

 

Фигура 13 
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Фигура 14 

Опцията Business Profile дава възможност на потребител да регистрира фирмата си в 

IndustryInform като подаде детайлна информация за нея чрез попълване на онлайн формуляр 

(фигура 15). Началото на формуляра е дадено на фигура 16. 

 

Фигура 15 

 

 

Фигура 16 
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Опцията Logout изключва потребителя от приложението IndustryInform (фигура 17). 

 

 

Фигура 17 

Търсене 
Търсенето в IndustryInform се осъществява по два начина: 

1) С ключови думи като в Google през началния екран 

2) С параметризирани заявки, интерфейсът, за които се достига през бутона Extended Search 

(фигура 18), който се появява след идентифициране на потребител  

 

Фигура 18 

Фигура 19 представя екрана за задаване на параметризирани заявки. Те са разделени на три 

части. Падащото меню на най-лявото пространство предоставя избор между 4 групи от критерии. 

Падащото меню от средното пространство предоставя избор на критерии според избраната вляво 

група.  Третото пространство може да бъде оставено празно или да сепопълни с текст, примерно 

име на фирма или човек, цифра, представяща стойностна приходи и т.н. При незададена стойност 

в третото пространство IndustryInform ще върне отговори, ограничени от стойността в средното 
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пространство, примерно „Приходи”. При зададена стойност в третото пространство, върнатите 

резултати ще са ограничени спрямо средното и дясното пространство, примерно „Приходи от 

5000000”. Описаната процедура по формулиране на заявка е представена на фигури 20-25. 

 

Фигура 19 

 

 

Фигура 20 

 

 

Фигура 21 
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Фигура 22 

 

 

Фигура 23 

 

 

Фигура 24 
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Фигура 25 

Разширеното търсене позволява формулиране на няколко критерия за търсене, като се прибавят 

редове от по три елемента с натискане на „+” най в дясно на реда за формулиране на критерии за 

търсене (фигура 26). Това генерира втори ред с три елемента, които допускат формулирането 

втори набор от критерии за търсене, които допълват първия (фигура 27). IndustryInform позволява 

прибавянето или премахването на произволно количество редове (фигури 28-29). Премахването 

на ред става чрез натискане на „–„ в десния край на реда за критерии, както е показано на фигури 

30 и 31. 

Комбинирането на критерии за търсене дава възможност да се формулират по-сложни заявки 

като например „Фирми, които произвеждат електронни машини с приходи 2000000, основани 

през 1992” или „Собственици на фирми в енергетиката и техните дялове”.   

 

Фигура 26 
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Фигура 27 

 

 

Фигура 28 

 

Фигура 29 
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Фигура 30 

 

 

Фигура 31 

 

Резултати 
 

Резултатите се оказват на две фази. Фигура 32 представя показването на резултатите след 

подаване на заявка. Тук имената на фирмите са линкове към цялата налична информация за тях. 

Снипетът под името на фирмата подава адреса и предмета на дейност на фирмата. 
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Фигура 32 

Фигура 33  представя показването на наличната информация след избор на фирма след първото 

показване на резултатите. 

 
Фигура 33 

 

Регистрация на фирма 
 

ИндустриИнформ дава възможност на фирми да въведат информация за себе си. Фигура 34 

показва бутона, който води към страницата за въвеждане на информацията. Той се намира на 

началния екран. 
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Фигура 34 

 

Фигури 37, 38, 39, 40, 41 представят формуляра, който може при желание фирмата да попълни с 

актуална информация и така да стане част от ИндустриИнформ. След като се въведе 

информацията за фирмата, тя трябва да се валидира. Бутонът за валидиране се намира на 

последния екран за въвеждане на данни. 

Фигура 42 показва начина на отразяване на невалидна информация – червените иконки в края на 

редовете.   

Фигура 43 пък представя как изглежда попълнена страница от формуляра. 

За да може да се търси в ИндустриИнформ се изисква потребителятда е идентифициран.  За да 

стане това възможно, потребителят трябва първо да се регистрира в системата. Фигури 35 и 36 

показват как става това. Попълват се имайл и парола по избор в режим sing up. При успешна 

регистрация се пуска екранът на фигура 36, който поздравява с успешната регистрация. 

 

Фигура 35 
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Фигура 36 

 

 

 

Фигура 37 
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Фигура 38 
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Фигура 39 

 

 

 

 

Фигура 40 
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Фигура 41 

 

Фигура 42 

 

Фигура 43 
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Фигура 44 представя началния екран на инфраструктурата за бизнес информация 

ИндустриИнформ. 

 

Фигура 44 

API 
ИндустриИнформ поддържа API. За информация за условията на неговото използване се свържете 

с нас на адресите и телефоните, показани по-долу. 

Контакт 
Мариана Дамова, PhD 

info@industryinform.com 

http://www.industryinform.com 

телефон: 00359885796530 

mailto:info@industryinform.com
http://www.industryinform.com/

