SABI: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos
Contingut: informació financera i comptable d’aproximadament 1,3 milions empreses
espanyoles. Conté un històric de comptes anuals de gairebé 20 anys, segons les
empreses. Inclou un software d'anàlisi financera que permet fer informes, comparar grups
d'empreses, fer càlculs estadístics i elaborar gràfics amb les dades resultants. La
informació procedeix de diverses fonts oficials (BORME, Registre Mercantil, Borsa)
Llengua de treball: es pot triar entre castellà, anglès o portuguès
Actualització: contínua
Publicació: Bureau van Dijk i Informa D&B
Accés: http://sabi.bvdinfo.com/ip/

1. Abans de començar
1.1. Canvi d’idioma
Per canviar d'idioma aquesta base de dades cal anar al desplegable
menú superior dret de la pantalla i seleccionar l’opció Opciones generales - Idioma.

que apareix al

1.2. Ajuda
Podeu consultar l’ajuda en qualsevol moment de la cerca anant a l’opció
del menú superior
dret. Trobareu tutorials de la base de dades i definició de les variables. També disposeu del botó d’ajuda en
algunes accions concretes de la consulta.

2. Cerca
2.1. Cerca individual d’empreses
A partir de requadre situat a la part superior esquerra de la pantalla podeu buscar pel nom de l’empresa o el
NIF.

Si cliqueu al desplegable veureu que també
permet cercar pel nom del director.

2.2. Cerca de contactes
Una de les novetats més importants de la nova interfície de la base de dades SABI és la possibilitat que ens
ofereix de poder buscar a la base de dades d’administradors, directors i contactes.
La pestanya que dona accés a la base de dades de notícies sobre les empreses està activa, però des de la
UAB només ens permet visualitzar el llistat de les notícies, no podem accedir al text complet.
2.3. Cerca d’empreses combinant criteris
Permet buscar per un únic camp o per diferents camps predefinits alhora. Els criteris estan agrupats
temàtica i alfabèticament. Són nombrosos i cadascun d’ells permet múltiples opcions.
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Per tal d’obtenir els resultats després de seleccionar el criteri cal prémer sobre el botó
inferior dreta de la pantalla.

de la part

L’estratègia de cerca construïda apareix a la part inferior de la pantalla:

Aquí es poden anar afegint o eliminat criteris. Per defecte el sistema combina tots els criteris seleccionats
amb un “Y” o sigui fa la intersecció de tots els criteris, però nosaltres si ho desitgem podem modificar la
combinació booleana i canviar per “O” o “Y NO” o fins i tot, afegir parèntesis.
Es poden guardar també estratègies de cerca per recuperar-les i tornar-les a executar posteriorment
.
Les estratègies de cerca es poden organitzar en carpetes des de
l’historial de cerques

. També es pot recuperar

.

3. Visualització de la informació
Per veure els resultats de la nostra cerca hem de seleccionar el botó de color taronja:

3.1. Format llista
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La icona
que trobem a l’encapçalament de cada columna ens permet clasificar els resultats ordenats
segons els diferents criteris. També es pot canviar l’ordre de les columnes o esborrar-ne .
Per defecte es visualitza el format de llistat estàndard. Però el format de sortida del llistat es pot
personalitzar esborrant o afegint camps, això ho podem fer des de la darrera columna Añadir o des de
l’opció del menú dret Formato de lista- Nuevo Formato o bé des de l’opció
del menú superior.
Aquest nou format de llista que hem creat es pot emmagatzemar en el servidor o en el nostre ordinador
posant-li un nom i el podem recuperar més tard, quan realitzem una nova cerca. Aquest nou format resultant
és el que es carrega automàticament amb les dades que estem visualitzant en aquell moment, després de
prémer

.

El sistema permet crear alertes per correu electrònic, perquè ens avisin quan s’actualitza la informació de
l’empresa o empreses que ens interessen, tant des de la pantalla de llistat com des de la pantalla d’
informe

.

3.2. Format informe
Per visualitzar l’informe complet de cada empresa cal prémer sobre el nom de cada empresa.
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Per visualitzar els altres informes cal fer servir les fletxes d’endavant i endarrere o tornar al llistat.
Per defecte es visualitza el format d’informe estàndard. Però es poden visualitzar diferents tipus d’informes
predefinits: màrqueting, estàndard, resumit, propietat o comparatiu (compara l’empresa actual amb 10
empreses del mateix sector de manera gràfica) des del menú vertical dret. També es pot personalitzar el
contingut de l’informe des de l’opció Formato del informe del menú dret o bé des de l’opció
menú superior. El botó
seccions de l’informe.

del

del menú superior ens permet afegir informació pròpia a les diverses

Es pot crear també un nou model d’informe o bé modificar l’existent. Aquest nou model d’informe
personalitzat, com en el cas del llistat, també es pot emmagatzemar i recuperar en cerques posteriors.
Automàticament es carrega aquest model d’informe quan seleccionem el botó
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Es poden personalitzar les seccions de l’informe o afegir-ne de noves des de l’opció Sección personalizada
del menú vertical dret.
Podem accedir també als informes complets en PDF dels comptes de l’empresa dipositats al Registre
Mercantil des de la columna de menú dreta amb l’opció Descargar – Depósitos de cuenta.

4. Comparació d’empreses i anàlisi estadística
Aquesta base de dades té un mòdul d’anàlisi estadística molt potent.
Des de l’opció de llistat des de menú vertical dret podem accedir a les següents opcions:

Totes es poden personalitzar amb les variables que es vulguin i crear-ne de noves.
Des de la pantalla d’informe podem establir comparatives amb un grup d’empreses des del botó del menú
superior

.

El mateix informe de l’empresa inclou també tot una sèrie de gràfics predissenyats:
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També es pot visualitzar l’arbre d’accionistes i participades de l’empresa:

A més des de la pantalla d’informe el menú vertical dret ens ofereix nombroses opcions gràfiques i d’anàlisi
estadística:

5. Exportació de la informació
Tota la informació recuperada de la base de dades (llistats d’empreses,
informes de les empreses, taules, gràfics, directors) és exportable en
diversos formats (entre ells Excel .xls), és imprimible i també es pot enviar per correu electrònic.
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6. Sortir
És important que sortiu de la base de dades per no deixar la sessió oberta.
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