Vill du veta mer om tjänsten?
Kontakta oss:
Per Lidström 08-500 066 15
www.strom2.se

MARKET DATA 2
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Beskrivning
av tjänsten
Ström2 erbjuder teknisk specialistkompetens inom
marknadsdatasystem. Specialiserad kompetens med
lång erfarenhet av teknik och funktion men även
erfarenhet av hur verksamheten nyttjar dessa system
från ett applikationsperspektiv.
EXEMPEL SYSTEM DÄR VI ERBJUDER
SPECIALISTKOMPETENS:
• Reuters TREP (systemet)
• Reuters RMDS (systemet)
• Eikon (applikation)
• Ecowinpro (applikation)
• Bloomberg (system och applikation)
• SIX Edge (applikation)
• Online Trader (applikation)
• FactSet (system och applikation)
• Datastrem (system och applikation)
STRÖM2S KAN ERBJUDA MARKNADSINFORMATIONSSPECIALISTER I FUNKTIONER SOM:
• Systemägare
• IT-förvaltare
• Uppgraderingar och utrullningar
• Inventering, utvärdering och rekommendationer
• Design och rådgivning
FORTSÄTTNING PÅ BAKSIDAN
KORT OM STRÖM2 CONSULTANT GROUP AB
Ström2 startade i januari 2004. Vårt kontor ligger på
Tegeluddsvägen 92 i Stockholm och vi har kunder i hela
Mälardalsområdet. Vi har tre ledord; teknik, struktur,
verksamhetsförståelse.
Teknik. För oss är teknik viktigt. Vi har god teknisk kompetens
inom de områden vi verkar. Vi jobbar med teknik med målet att
underlätta arbetet för de människor som nyttjar tekniken i en
specifik verksamhet!

För oss är också en bra struktur viktigt, både vad gäller vår egen
struktur och förståelsen för våra kunders struktur, arbetsmetoder
och processer.
För oss är också verksamhetsförståelse viktigt. Framförallt när
det gäller områdena bank, finans, energi, försäkringsbolag samt
försvarssektorn där vi har djup kunskap och lång erfarenhet.
Vi sätter även ett värde i att vara enkla att ha att göra med.
Välkommen till oss!

STRÖM2 LEVERERAR INTE IT-KONSULTER, VI LEVERERAR RESULTAT!
Ström2 Consultant Group | Tegeluddsvägen 92 SE-115 28 Stockholm | Phone +46 8 5000 66 10 | Fax +46 8 5000 66 39 | info@strom2.se

MARKET DATA 2

IT

SYSTEMÄGARE
Vi övertar funktionen som systemägare
i uppdragsgivarens verksamhet och
organisation. Vi ansvarar för systemet,
budgetuppföljning, relation med leverantör,
kravställan till förvaltningsorganisation mm.
Denna funktion är ofta outsourcad till Ström2.
Omfattningen beror på behovet, från en
tekniker på deltid, till flera heltidsuppdrag.
Denna tjänst offererar vi gärna till ett fast pris.
IT FÖRVALTNING
Med IT-förvaltning menar vi löpande
underhåll, patchhantering, kontroll och test av
MSI paketering, 2nd line support av systemen
och applikationerna, utvärdering, löpande
dialog med leverantörer, systemägare och
användare. Även Life Cycle Managementplan för system och viss utveckling av
system inkluderas.Denna funktion är ofta
outsourcad till Ström2. Omfattningen beror

på behovet, från en tekniker på deltid, till
flera heltidsuppdrag. Denna tjänst offererar vi
gärna till ett fast pris.
UPPGRADERINGAR OCH UTRULLNINGAR
Vi ansvarar för uppgraderingar och
utrullningar av system, som en del av
ovanstående förvaltningsroll eller i
projektform.
Denna typ av projekt är tidsbegränsat och
varierar i omfattning, ofta rör det sig om 1-4
veckors projekt.
INVENTERING, UTVÄRDERING OCH
REKOMMENDATIONER KRING MARKNADSDATA
SYSTEM
Vi går igenom den tekniska plattformen, ger
rekommendationer och förslag på åtgärder.
Vi stöttar i frågor som rör tankning ”end
of day”-kurser eller ”snapshot”-kurser av
marknadsinformation till andra system och

plattformar, exempelvis tankning till fond-,
kapitalförvaltningssystem för NAV-kurser eller
portföljvärdering. Realtidsdata till trading-,
risk- eller webbapplikation/system mm.
Omfattningen av denna typ av projekt innebär
ofta ca 1-2 veckors arbete.

”Specialistkompetens inom
teknik och funktion”
DESIGN OCH RÅDGIVNING
Vi hjälper till att designa en teknisk lösning för
att exempelvis överföra prisinformation till ett
verksamhetssystem. Vi agerar rådgivare kring
marknadsdatasystem, ger förslag på tekniska
lösningar etc.
Uppdragen varierar i omfattning, men en
vanlig projekttid är 1-4 veckor.
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