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MARKET DATA 2
Administration

Beskrivning
av tjänsten
Administrationen av olika marknadsinformationssystem är tidskrävande och komplex, det vet alla
som arbetar med det. Leverantörer, börser och
marknadsplatser kräver detaljerade rapporter som
beskriver hur kunden nyttjar marknadsinformation,
bland annat för att kunna ta rätt betalt.
Marknadsinformationssystem är en stor kostnad för
många organisationer och företag.
Att ha bra ordning och god förståelse för
hur marknadsinformationen används inom
organisationen är viktigt för att kunna administrera
systemen och informationen. Men även god
förståelse för hur leverantörer, börser och marknadsplatser levererar och paketerar sina tjänster för att
förstå den legala och finansiella effekten av olika
beslut som tas i den dagliga verksamheten är viktigt.
Vi erbjuder nu specialiserade administrativa tjänster
kopplat till marknadsinformation. Dessutom kan
vi offerera detta till ett fast pris. Oftast är det en
eller flera heltidstjänster som bemannas som en
outsourcad funktion till Ström2.

EXEMPEL PÅ STRÖM2´S MARKET DATA ADMINISTRATIONSTJÄNST
• Rapportering - till leverantörer, börser och marknadsplatser
• Administration av InfoMatch
• Lägga till och ta bort användare - till/från marknadsinformationssystem
• Beställningar /avbeställningar - marknadsinformationssystem
• Leverantörsavtal - avtalstider, uppsägningstid mm

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!
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RAPPORTERING
Vi rapporterar löpande, månadsvis eller
kvartalsvis, till leverantörer, börser eller
marknadsplatser antal användare, system etc.
Rapporteringen följer oftast en återkommande
rutin där respektive leverantör, börs och eller
marknadsplats kräver rapporter med viss
frekvens. Detta är en typisk löpande aktivitet
som omfattas av en administrativ tjänst.

Med korrekta rapporter kan verksamheten
få en bra överblick av nyttjandet
av marknadsinformation. Med bra
rapporter hittar vi ofta dubbletter av
marknadsinformation via olika leverantörer
till samma användare mm. InfoMatch
är ett bra verktyg för att få ordning och
reda på verksamhetens nyttjande av
marknadsinformation.

ADMINISTRATION AV INFOMATCH
Vi uppdaterar löpande InfoMatch.
Tankar ut data från exempelvis DACS till
InfoMatch som antal användare, system som
respektive användare har tillgång till, börser,
nyhetsbyråer som användare har tillgång till i
respektive system med mera.

LÄGGA TILL OCH TA BORT ANVÄNDARE
Vi lägger till och tar bort användare från
marknadsinformationssystemen. Det kan
exempelvis vara Reuters, Datastream,
FactSet, OnLine Trader, SIX med flera.
Att alltid har rätt användare är en viktig
funktion i verksamheten som till exempel att
snabbt kunna lägga till börser för användare
i samband med stora händelser i marknaden
eller omvärlden.

Vi kan även hjälpa till att skräddarsy
rapporter och strukturera upp informationen i
InfoMatch för att den ska kunna användas och
vara så rättvisande som möjligt.

BESTÄLLNINGAR /AVBESTÄLLNINGAR
Vi administrerar beställningar och
avbeställningar av användare avseende
klientdelen av marknadsinformationssystemet.
Det är oerhört viktigt att detta fungerar då
man annars riskerar att behöva betala för
marknadsinformationen under lång tid. Vi
hjälper till att stämma av användarregister
med andra eventuellt mer uppdaterade register
över användare för att kunna identifiera före
detta användare som ligger kvar i systemen
som aktiva användare.

”Vi erbjuder specialiserade
tjänster inom marknadsinformation”
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