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Patria poskytuje placený internetový informa ční zdroj ur čený finan čním profesionál ům, ekonom ům, 

manažerům a investor ům. Našimi klienty jsou:  

• velké akciové spole čnosti, specializovaná odd ělení, finan ční ředitelé  
• střední a malé firmy, management a finance  
• vládní instituce, agentury, ministerstva, regiony  
• asociace, komory a sdružení  
• univerzity a další odborné ekonomické školy  
• individuální investo ři 

Přinášíme nezpožd ěná data z finan čních trh ů, původní zpravodajské a analytické výstupy, databáze 
a další, nap říklad mobilní a konzulta ční servis s t ěmito základními charakteristikami::  

• garantované a licencované datové zdroje  
• agenturní a originální zpravodajství vytvá řené přímým a zárove ň nezávislým ú častníkem trhu  
• vysp ělé technologie (nap ř. push technika zobrazování dat)  
• dostupnost kdekoliv a kdykoliv p řes internet  
• zkušený a flexibilní analytický tým spole čnosti Patria Finance 

 
Standardně ve dvou základních verzích – celá Patria Plus  pro firmy a specializovaný 
Investor Plus  pro investory: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jako doplněk na požádání datová a softwarová řešení šitá na míru klientům (content on 
demand): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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

Patria  Plus  – komplexní řešení pro podniky  

Nabízí finanční řešení pro malé, střední i velké podniky. Specializuje se na podnikové 
finance, treasury data a strategické firemní informace. Je vítaným pomocníkem při 
řízení peněžních toků ve společnosti, při oceňování investičních příležitostí, při správě 
finančních aktiv obecně anebo tvorbě byznys plánů. 

Investor  Plus  – pro investory  

Investor Plus je pomocníkem při výběru a načasování investice. Využijí ji soukromí i 
institucionální investoři. Základem spektra služeb jsou data z domácích a světových burz, 
analytický servis, prognózy hospodářských výsledků a ukazatelů, finanční zpravodajství, 
cvičná portfolia, investiční nástroje a kalkulátory a mobilní služby. 

Patria  Plus  Data Export  – Placený servis nyní poskytuje novou doplňkovou službu - export 
online dat ve formátu požadovaném uživatelem. Snažíme se tak vyjít vstříc požadavkům našich 
klientů na personalizovanou dodávku informací určených k dalšímu zpracování. 

Patria Corporate Web Solution  – Zdroj dat a informací nejen pro společnosti obchodované na 
kapitálových trzích. Umožní Vám informovat akcionáře, klienty a zaměstnance o dění na 
finančních a kapitálových trzích. Informace lze plně integrovat do internetové nebo intranetové 
stránky klienta. 

Patria Desktop  – Aplikace, která dovoluje umístit na plochu klientského počítače vybrané boxy 
z www.patria.cz, například jen tabulku FOREX online, SPAD online nebo pouze tabulku s 
horkými zprávami. V současné době není aplikace dostupná samostatně, pouze v rámci balíku 
služeb Investor Plus / Patria Plus. 

 


