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Η ππεξεζία  εκπινπηηζκνύ  δεδνκέλωλ πνπ παξέρεη ε CompuCare, είλαη κηα 
δηαδηθαζία, πνπ ιακβάλεη  αθαηέξγαζηα δεδνκέλα  θαη κέζω  ιεηηνπξγηώλ 
αλαδήηεζεο, από δεκόζηεο πεγέο δεδνκέλωλ,  ηα εκπινπηίδεη θαη ηα επηζηξέθεη 
ζηνπο αλαζέηνληεο, πξνθεηκέλνπ λα ηα  ζπγρωλεύζνπλ  ζε  κεγαιύηεξεο βάζεηο 
δεδνκέλωλ.  
 
Με απηόλ ηνλ ηξόπν, κπνξνύκε λα κάζνπκε πεξηζζόηεξα γηα θάπνηνλ ή θάηη, 
μεθηλώληαο από έλα κόλν ζεκείν δεδνκέλωλ. 
 
Γηα παξάδεηγκα, κπνξνύκε λα κάζνπκε πεξηζζόηεξα γηα έλαλ πειάηε από ηε 
δηεύζπλζε ηνπ ή ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ. 
 
Η CompuCare ρξεζηκνπνηεί ηνλ εκπινπηηζκό δεδνκέλωλ γηα λα δώζεη ηε 
δπλαηόηεηα ζηνπο πειάηεο ηεο,  πνπ ηεο αλαζέηνπλ απηό ην έξγν, λα 
θαηαπνιεκνύλ απνηειεζκαηηθά ηελ απάηε, θαζώο θαη λα πξνκεζεύνληαη 
ελαιιαθηηθά δεδνκέλα γηα ηε βαζκνινγία πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο, λα βξίζθνπλ 
ηνπο πην πνιύηηκνπο πειάηεο ηνπο θαη νύηω θαζεμήο. 
 
Η πιαηθόξκα ρξήζεο ηωλ ιεηηνπξγηώλ πνπ πξναλαθέξνληαη, έρεη ην βαζηθό menu 
επηινγώλ, κέζω ηνπ  νπνίνπ, ν ρεηξηζηήο νδεγείηαη ζε νζόλεο εηζαγωγήο δεδνκέλωλ 
θαη αλαδήηεζεο ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ απνηειεζκάηωλ από ηηο πεγέο ηωλ 
ηειεθωληθώλ θαηαιόγωλ (11888) ή ηνπ ΥΠΕΣ. 
 
 

 
 
 



CT Skip Tracer 

 
Επηιέγνληαο από ην menu ηε ιεηηνπξγία ηνπ Skip Tracer, εκθαλίδεηαη ην logo ηεο 
εθαξκνγήο θαη ακέζωο αλνίγεη ε νζόλε εηζαγωγήο ηωλ δεδνκέλωλ, πξνο 
αλαδήηεζε. 
 
 

 
 

Οζόλε αλαδήηεζεο 

 
 
 

 



 
Η ιεηηνπξγία ηωλ αλαδεηήζεωλ γίλεηαη κε δύν ηξόπνπο. Φεηξνθίλεηα γηα 
κεκνλωκέλα θπζηθά πξόζωπα ή καδηθά κε ηελ εηζαγωγή αξρείνπ excel .  
 
Με ηε επηινγή  ηεο ρεηξνθίλεηεο αλαδήηεζεο,  εηζάγνληαη ηα ζηνηρεία, Επώλπκν, 
Ολνκα, Παηξώλπκν θαη παηώληαο ην θνπκπί ‘Αλαδήηεζε’, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο 
αλαδήηεζεο ηωλ ζηνηρείωλ, από ηνπο ηειεθωληθνύο θαηαιόγνπο ηνπ 11888. 
 
Εθόζνλ βξεζνύλ πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο εγγξαθέο, εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 
απνηειεζκάηωλ. Εάλ ζέιεη ν ρεηξηζηήο, κπνξεί λα εμάγεη ηα απνηειέζκαηα ζε 
κνξθή excel γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη όπωο επηζπκεί. 
 
Με ηελ επηινγή ηεο απηόκαηεο αλαδήηεζεο, αθνύ γίλεη εηζαγωγή ηωλ δεδνκέλωλ 
από excel αξρείν, παηώληαο ην θνπκπί ‘Αλαδήηεζε’, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο 
αλαδήηεζεο ηωλ ζηνηρείωλ, από ηνπο ηειεθωληθνύο θαηαιόγνπο ηνπ 11888. 
 
Σηελ πεξίπηωζε ηεο καδηθήο αλαδήηεζεο, ηα απνηειέζκαηα, είλαη ζαθώο 
πεξηζζόηεξα από ηελ ρεηξνθίλεηε αλαδήηεζε, αθνύ γηα θάζε κία εγγξαθή, 
απηνλόεηα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα. 
 
 
   

 

CT Reverse Skip Tracer 

Επηιέγνληαο από ην menu ηε ιεηηνπξγία ηνπ CT Reverse skip Tracer, εκθαλίδεηαη 
ην logo ηεο εθαξκνγήο θαη ακέζωο αλνίγεη ε νζόλε εηζαγωγήο ηωλ δεδνκέλωλ, 
πξνο αλαδήηεζε. 
 

 



 

Οζόλε αλαδήηεζεο 

 

 

 

 

Η ιεηηνπξγία ηωλ αλαδεηήζεωλ γίλεηαη κε δύν ηξόπνπο. Φεηξνθίλεηα γηα 
κεκνλωκέλν ηειεθωληθό αξηζκό ή καδηθά κε ηελ εηζαγωγή αξρείνπ excel .  
 
Με ηε επηινγή  ηεο ρεηξνθίλεηεο αλαδήηεζεο,  εηζάγεηαη ν ηειεθωληθόο αξηζκόο   
θαη παηώληαο ην θνπκπί ‘Αλαδήηεζε’, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο ηωλ 
ζηνηρείωλ, από ηνπο ηειεθωληθνύο θαηαιόγνπο ηνπ 11888. 
 
Εθόζνλ βξεζεί ν  ηειεθωληθόο αξηζκόο, ην απνηέιεζκα εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα . 
Εάλ ζέιεη ν ρεηξηζηήο, κπνξεί λα εμάγεη ηα απνηειέζκαηα ζε κνξθή excel γηα λα ηα 
ρξεζηκνπνηήζεη όπωο επηζπκεί. 
 
Με ηελ επηινγή ηεο απηόκαηεο αλαδήηεζεο, αθνύ γίλεη εηζαγωγή ηωλ δεδνκέλωλ 
από excel αξρείν, παηώληαο ην θνπκπί ‘Αλαδήηεζε’, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο 
αλαδήηεζεο ηωλ ζηνηρείωλ, από ηνπο ηειεθωληθνύο θαηαιόγνπο ηνπ 11888. 
 
Σηελ πεξίπηωζε ηεο καδηθήο αλαδήηεζεο, ηα απνηειέζκαηα, είλαη ζαθώο 
πεξηζζόηεξα από ηελ ρεηξνθίλεηε αλαδήηεζε, αθνύ γηα θάζε κία εγγξαθή, 
απηνλόεηα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα. 
 

Τα απνηειέζκαηα ηωλ αλαδεηήζεωλ ηόζν κέζω ηεο επηινγήο ηωλ κεκνλωκέλωλ 
θπζηθώλ πξνζώπωλ όζν θαη κέζω ηεο επηινγήο αλαδήηεζεο ηωλ ηειεθωληθώλ 
αξηζκώλ, επηζηξέθνπλ επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία δεδνκέλωλ, ηνπηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ. 

 

 



CT YPES Search 

 

Επηιέγνληαο από ην menu ηε ιεηηνπξγία ηνπ CT YPES Search εκθαλίδεηαη ην logo 
ηεο εθαξκνγήο θαη ακέζωο αλνίγεη ε νζόλε εηζαγωγήο ηωλ δεδνκέλωλ, πξνο 
αλαδήηεζε. 
 

 

 

Οζόλε αλαδήηεζεο 

 

 



Η αλαδήηεζε δεδνκέλωλ από ηα αξρεία ηνπ Υπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηα 
αξρεία ηωλ εθινγηθώλ θαηαιόγωλ, αθνινπζεί ηελ ίδηα ινγηθή όπωο θαη ηωλ άιιωλ 
αλαδεηήζεωλ. 

Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηεο αλαδήηεζεο, κεκνλωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ θαη ε 
δπλαηόηεηα καδηθήο αλαδήηεζεο πνιιώλ εγγξαθώλ, από αξρείν excel, ην νπνίν πξέπεη λα 
εηζαρζεί ζην ζύζηεκα. 

Τα απνηειέζκαηα, εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ νζόλε ηεο 
εθαξκνγήο θαη κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ζε excel, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηζνύλ βάζεη ηεο 
επηζπκίαο ηνπ εθάζηνηε ρεηξηζηή. 

Η ππεξεζία  εκπινπηηζκνύ  δεδνκέλωλ ηεο  CompuCare, παξέρεηαη κε ηε κνξθή 
Software as a Service (SaaS), κε ακνηβή αλά εγγξαθή αλαδήηεζεο θαη κόλν εθόζνλ 
ππάξρνπλ απνηειέζκαηα. 

 

 

  

 

 


