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KONZULTACE A PORADENSTVÍ
Narazili jste pøi hledání na nìjaký problém nebo nejasnosti? Rádi Vám poradíme!
Centrum informaèních a knihovnických služeb VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
místnost è. SB 034 B, SB 034 C, pondìlí - pátek: 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
e-mail: i-servis@vse.cz, tel.: 224 095 129, 224 095 580, 224 095 291, web: knihovna.vse.cz

Patria Plus
OBSAH
Patria Plus je faktografická plnotextová databáze urèená zejména finanèním profesionálùm, ekonomùm, manažerùm a 
investorùm. Patria Plus poskytuje online informace, data a analytickou podporu z oblasti financí a investic. Služba je primárnì 
urèená podnikùm, jejich ekonomickým, finanèním, investièním a treasury oddìlením. S Patria Plus získáte ucelený balík 
finanèních a ekonomických informací v maximální dostupné míøe. Pøináší nezpoždìná data z finanèních trhù, pùvodní 
zpravodajské a analytické výstupy, databáze a další služby. Patria Plus obsahuje 8 modulù: Zpravodajství, Akcie & Fondy, Mìny 
& Sazby, FOREX, Komodity & Deriváty, Ekonomika, Moje Patria, Právo. Jádro služeb tvoøí datová a zpravodajská èást. K dispozici 
jsou online data z akciových, devizových, dluhopisových, penìžních a komoditních trhù, a to ze spolehlivých a ovìøených zdrojù 
(Reuters). Doplnìním o komentáøe pøímých úèastníkù trhu tato data nabývají nových hodnot. Údaje jsou dále analyzovány a 
pomocí modelù a expertních odhadù je prognózován oèekávaný vývoj. Soubor služeb dotváøejí obsáhlé databanky historických 
èasových øad. Databáze je nepøetržitì aktualizována. Mezi hlavní služby databáze Patria Plus patøí:

?data v reálném èase - streaming FOREX online, akcie, sazby, deriváty, forvard kontrakty, komodity,
?analýzy - více než 40 typù analytických dokumentù, sofistikované pøedpovìdi, expertní výzkum,
?databanky - pøes 9000 ekonomických, akciových a finanèních databází,
?e-mailové a mobilní služby - plné znìní zpravodajských èlánkù, fixingy, monitoring tisku, souhrny, až 50 SMS dennì, 
alerty + online ceny + závìreèné kurzy,
?nástroje a kalkulátory - investièní komparátory, online kurzové a úrokové diferenciály, výnosové køivky, globální 
benchmarky, volatility, spready, detailní technické grafy, statistiky, riziko, atd.,
?exkluzivní zpravodajství - dennì cca 50 originálních aktuálních komentáøù, horké zprávy zobrazované terminálovou 
metodou,
?online konzultace - e-mailový a telefonický servis pro klienty Patria Plus,
?Patria Plus Data Export - personalizované dodávání vybraných informací a online dat urèených k dalšímu zpracování 
na stranì uživatele.

PØÍSTUP
Databáze je pøístupná na adrese . Pøi pøístupu z poèítaèù mimo sí� VŠE je tøeba zadat uživatelské 
jméno a heslo do systému InSIS. Seznam všech dostupných databází v rámci VŠE najdete na adrese . Placené 
služby Patria Plus jsou vèlenìny do stránek  a jsou automaticky aktivovány po pøihlášení klienta z domény vse.cz 
nebo pøes proxy server VŠE. Pro pøehlednost jsou v rámci www.patria.cz oznaèeny zelenou barvou. Do placených služeb 
databáze Patria Plus mùže být souèasnì pøihlášeno maximálnì 40 uživatelù, neplacené služby jsou volnì dostupné 
neomezenému poètu uživatelù.

HLEDÁNÍ
Kliknutím na tlaèítko jednotlivých modulù (Zpravodajství, Akcie & Fondy, Mìny & Sazby, FOREX, Komodity & Deriváty,  
Ekonomika, Moje Patria, Právo) na horní lištì (nebo výbìrem z roletového menu) se dostanete k podrobnìjším èástem modulù, 
kde opìt vybíráte další bloky informací z menu na horních lištách.

Kliknutím na jednu z uvedených záložek se dostanete na detailní popis služby. Pøihlášení uživatelé si na tìchto záložkách mohou 
rovnìž pøímo provést personalizaci SMS a e-mailového servisu.

V rámci jednotlivých blokù informací jsou vyhledávací pole pro urèité segmenty informací s pøedmìtnými informacemi.
Po zadání dotazu vždy kliknìte na tlaèítko Odeslat nebo Hledat.

U nìkterých modulù je k dispozici i funkce Pokroèilé hledání, kde je možno zadat specifické parametry vyhledávání 
požadovaných informací.

www.vse.cz/zdroje/patria
www.vse.cz/zdroje

www.patria.cz
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