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PATRIA PLUS DATA EXPORT
Placený servis nyní poskytuje novou službu - export online dat ve formátu
požadovaném uživatelem (Patria Plus Data Export). Snažíme se tak vyjít vstříc
požadavkům našich klientů na personalizovanou dodávku informací určených k
dalšímu zpracování. Za rozumnou cenu můžete získat balík mnoha jedinečných
služeb, jejichž cílem je zefektivnit Vaše hospodaření, resp. uspořit Váš čas a náklady.
Jaká data lze exportovat?
V podstatě lze exportovat jakákoliv data, která vidíte v placené i neplacené verzi serveru www.patria.cz, ale největší přidanou hodnotu
vidíme v online datech z finančních trhů. Můžete si objednat data o akciích českých i zahraničních, data ekonomická, kurzy devizového a
peněžního trhu a speciální treasury data (FX forwady, IRS, FRA, výnosové křivky, komodity atd.)

Jaký je exportní formát?
Exportní formát má tvar dle požadavku klienta. Nejčastěji jde o soubor typu txt, csv, tsv, xml a xls. Aktualizovaný soubor má klient buď k
dispozici pod svým uživatelským jménem a heslem na webu www.patria.cz (v případě xml formátu jde vlastně o osobní stránku s
vybranými online daty), nebo je zasílán e-mailem.

Jak si export dat objednat a jaká je cena?
Zpřístupnění online dat podléhá licenčnímu poplatku v ceně konkrétního balíku služeb (Patria Plus nebo Investor Plus). Tvorba
exportního můstku je potom zpoplatněna jednorázově, v závislosti na množství exportovaných dat a požadavku na frekvenci generování
exportního souboru. Orientační cenu za tvorbu exportního můstku získáte na info@patria.cz.

Lze cenově oddělit export dat od dalších placených služeb?
Nelze. V rámci licence na Patria Plus nebo Investor Plus získáte automaticky nejen data, ale i další služby, tj. analýzy, prognózy,
databanky, zpravodajství a e-mailový a sms servis.

Ukázka exportních formátů

Detailní informace na www.patriaplus.cz, tel. 221 424 332, info@patria.cz
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