Aplikacja EMIS2GO
Dostęp do zasobów serwisu EMIS jest również możliwy poprzez urządzenia mobilne typu BlackBerry i iPhone. Darmowa
aplikacja emis2go zawiera najczęściej używane funkcjonalności serwisu EMIS dostosowane do niewielkich rozmiarów ekranu.

Najlepsze źródło informacji o rynkach wschodzących

• Informacje dnia – sekcja zawiera najważniejsze wiadomości z bieżącego dnia
• Spółki – profile spółek, sprawozdania i zestawienia finansowe

EMIS

• Wyszukaj – inteligentna wyszukiwarka Intellifind w wersji na urządzenia przenośne
• Dane – podstawowe dane makroekonomiczne, szeregi czasowe rachunków narodowych
Aplikacja jest dostępna pod następującymi adresami:
• Apple App Store: http://www.apple.com/itunes/affiliates/download
• BlackBerry App World: http://na.blackberry.com/eng/services/appworld
Testowy, 48-godzinny dostęp do aplikacji jest możliwy po zarejestrowaniu się, za pomocą parametrów:
Nazwa użytkownika: emis2go
Hasło dostępowe: emis2go.
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ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
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email: sales-pl@securities.com

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
W Polsce grupa ISI Emerging Markets działa pod nazwą
Euromoney Polska S.A. Dział obsługi klienta zapewnia
lokalne wsparcie, aby klient mógł w pełni wykorzystać
możliwości, jakie daje abonament serwisu EMIS.
Większość pytań jest rozwiązywana na bieżąco.
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EMIS w Polsce
EMIS Polska jest dostępny w języku polskim lub angielskim. Na stronach
serwisu

można

znaleźć

najistotniejsze

informacje,

takie

jak

prognozy,

najważniejsze wiadomości, kluczowe dane rynkowe, finanse przedsiębiorstw
oraz liczne dokumenty analityczne.

to serwis internetowy zawierający

informacje o ponad 80 rynkach wschodzących na całym świecie. Tworzony przez zespół ekspertów, mieści w sobie ponad
22.800 lokalnych i międzynarodowych źródeł. Umożliwia dostęp do informacji w prosty i przystępny sposób.
Dla każdego kraju serwis oferuje dostęp do ponad kilkuset źródeł informacji w językach lokalnych oraz w języku angielskim, w tym
ponad 540 dla rynku polskiego, zawierających wiadomości finansowe, polityczne, makroekonomiczne, wiadomości ze spółek. W
serwisie EMIS dostępne są pełne teksty napływających w trybie ciągłym doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych,
sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych, raporty branżowe, notowania giełdowe, statystyki, analizy dane

Aktualności – newsy pochodzące z agencji informacyjnych i gazet. Użytkownik ma
możliwość przeglądania aktualności w podziale na następujące kategorie: informacje
makroekonomiczne, rynki finansowe, wiadomości o sektorach, przedsiębiorstwach,
prawie. Sekcja aktualności zawiera m.in.: depesze Internet Securities BusinessWire (ISB) w
języku polskim i angielskim, PAP Market Insider, Informacyjnej Agencji Radiowej, Interfaxu,
AFP, IntelliNews Poland Today, Poland AM, Polish News Bulletin; dzienniki: Gazeta
Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Parkiet, Puls Biznesu, Gazeta Polska,
Życie Warszawy, gazety lokalne; magazyny: Forbes, Wprost, Newsweek, Gazeta Małych i
Średnich Przedsiębiorstw, Gazeta Finansowa, Warsaw Business Journal, Warsaw Voice,
Media i Marketing, NZG

makroekonomiczne uzyskiwane bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych.
EMIS jest rozwijany przez firmę ISI Emerging Markets od 1994 roku, codziennie korzystają z niego tysiące klientów
indywidualnych i instytucji.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SERWISIE EMIS
• Kompletny zestaw informacji o rynkach wschodzących –
dostarczanych bezpośrednio z ponad 80 krajów w Azji, Ameryce
Łacińskiej, Europie Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie,

Sektory gospodarki – ta część serwisu poświęcona jest poszczególnym branżom.
Można tu znaleźć dane statystyczne, raporty firm analitycznych i brokerskich, a także profile
najważniejszych firm działających w konkretnej branży (źródłami są m.in. IntelliNews, OECD,
GUS, PAIiIZ, IERiGŻ, Datamonitor, Euromonitor, Oxford Economic Forecasting, wskaźniki
sektorowe Effect Sector Statistics, EconTrends (ocena atrakcyjności inwestycyjnej w
poszczególnych sektorach), analizy PwC, Samar, King Sturge, PNB Special Report, Pentor,
Agencja Rynku Energii, Energia Gigawat, Computerworld, IDG.pl, Spedycja Transport
Logistyka, BuddeComm, Rynek Kolejowy, Recykling, CEO/CIO – Magazyny Menedżerów
oraz wiele innych).

w Afryce i Australii
• Informacje kluczowe dla biznesu – bieżące wydarzenia, informacje
ze spółek i sektorów, dane finansowe i analizy makroekonomiczne,
opinie i komentarze
• E-mail alert – możliwość ustawienia automatycznych powiadomień
o wydarzeniach dotyczących rynków, spółek i sektorów
• Łatwe wyszukiwanie we wszystkich zasobach serwisu –
źródła są uporządkowane według kategorii, zarchiwizowane,
zindeksowane; intuicyjny interfejs pozwala na znalezienie informacji

Spółki – informacje na temat firm – dział składający się z kilkunastu osobnych baz
danych zawierających informacje o przedsiębiorstwach polskich oraz korporacji
międzynarodowych. Są wśród nich bazy prowadzone przez znane instytucje
międzynarodowe, takie, jak Dun&Bradstreet, Hoppenstedt Bonnier, ale także źródła
lokalne – sprawozdania finansowe dla spółek niepublicznych z Monitora Polskiego B,
sprawozdania finansowe dla spółek publicznych z Notorii, baza Corporate Database,
Ogólnopolski Informator Upadłościowy, informacje o spółkach oraz sprawozdania
finansowe z systemu ESPI, informacje z Biuletynu Zamówień Publicznych, itd.

według wybranych kryteriów
• Wyspecjalizowany dział obsługi klientów – abonament serwisu
EMIS obejmuje możliwość stałego kontaktu z biurami firmy w 29 krajach
SERWIS EMIS ZAWIERA
1 Zarchiwizowane i zindeksowane wiadomości w języku angielskim i w
językach lokalnych z największych gazet, tygodników, miesięczników
i pism branżowych

Makroekonomia – zakładka, która zawiera informacje i analizy makroekonomiczne.
Dane pochodzące z różnych źródeł zebrane zostały w jednej tabeli. Ponadto, każde
źródło dostępne jest osobno (dane m.in. z NBP, GUS, OECD, Eurostatu, EBC, Oxford
Economic Forecasting, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, CASE, Citibanku,
BZ WBK, WGI, RCB, PKO BP, BRE, Raiffeisen Banku, Pentor).

2 Łatwe do wyszukania analizy i raporty dotyczące spółek i sektorów,
które można czytać online lub zapisać na dysku twardym
3 Wykresy kluczowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak
PKB, inflacja, stopa bezrobocia, stopy procentowe, kursy walut
4 Profile spółek wraz z przychodami oraz lista najważniejszych sektorów
5 Kursy walut, indeksy giełdowe oraz kursy spółek – informacje
decydujące o zachowaniu rynku
6 Pasek nawigacji, według standardu stosowanego we wszystkich
krajach, ułatwiający dostęp do głównych sekcji bazy danych

Rynki finansowe – moduł w całości poświęcony informacjom z
rynków giełdowych. Znajdują się w nim indeksy giełdowe i wyniki
finansowe wszystkich spółek notowanych na rynku otwartym. W tej
części systemu użytkownik ma możliwość sprawdzenia wybranych
wskaźników finansowych. Mogą to być: kursy wymiany walut,
informacje o obligacjach rządowych, indeksach na giełdach w danym
kraju czy stopach oprocentowań międzybankowych (dane m.in. z NBP,
Ministerstwa Finansów, Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych,
Bond Spot, TFI, OFE, banków i biur maklerskich, agencji ratingowych).

