MagnusWeb
MagnusWeb je rozsáhlý, uživatelsky komfortní databázový informační systém. Obsahuje komplexní údaje o všech
českých a slovenských ekonomických subjektech (firmách
i živnostnících). Nabízí vyspělé technologické prostředí se širokou paletou funkčních modulů. Jednoduchá webová aplikace MagnusWeb přistupuje přes internet ke vzdálené databázi ČEKIA, která archivuje veškeré zaznamenané informace.
Aktuálně tak disponujeme rozsáhlými historickými záznamy
až několik desítek let zpět, které neustále narůstají.

Získáte
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`

snadný a rychlý přístup k bezkonkurenční databázi firem s denní aktualizací
fundamentální informační zázemí pro vaše investiční, finanční, obchodní či marketingové aktivity
úsporu času i nákladů při prohledávání a zpracování rozptýlených datových zdrojů
nezávislý pohled na české a slovenské firmy bez vlivu inzerce a placených prezentací
technologicky vyspělý produkt, nezávislý na prostoru a čase díky on-line přístupu k datům na internetu
variabilní informační systém, který si nastavíte podle svých informačních potřeb
produkt, který vás stojí přesně tolik, kolik informací z něj chcete čerpat
podporu silné profesionální informační agentury

MagnusWeb využijí
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řídící management
finanční analytici
risk manažeři
úvěroví pracovníci
ekonomické útvary
obchodní útvary
marketingoví specialisté

www.magnusweb.cz
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Obsah
`



Základní kancelářské a kontaktní informace







název, IČ, DIČ, adresa, telefony, weby, maily
právní forma, datum vzniku, datum zániku
registrovaný kapitál, tržby, počet zaměstnanců
oborová klasifikace OKEČ, CZ-NACE, SK-NACE, institucionální sektory
územní příslušnost (NUTS)
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Negativní informace





`

Ekonomické informace






finanční výkazy (české standardy, mezinárodní dle IFRS,
konsolidované)
finanční poměrové ukazatele (aktivita, likvidita,
zadluženost, rentabilita, aj.)
vlastní scoringový model, rating dle metodiky EVA, Czech
Top 100
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Vztahy a vazby mezi subjekty


majetkové struktury (vlastníci, dceřiné společnosti)

pohledávky
návrhy na prohlášení konkurzu
insolvence
exekuce
likvidace

Textové informace



`
`

personální struktury (orgány společnosti, management)
vztahy přes společnou adresu
obchodní vztahy, nástupnictví, příbuzenské vztahy, aj.

kompletní dokumenty ze sbírek listin
významné události ze zpravodajství ČTK, denního a týdenního tisku, oznámení o konání valných hromad

Cenné papíry



akcie, dluhopisy, podílové listy dividendy, kupony, aj.
kurzovní lístky z BCPP a RMS

Funkce a moduly

a Vyhledávání
Rychlé vyhledání firmy, živnostníka, fyzické osoby, skupiny,
export, tisk

a Strom
Dynamické zobrazení informací o firmě včetně její historie s možností dalšího rozkrývání

a Dokumenty
Přehledná práce se všemi firemními dokumenty ze sbírek listin,
export, tisk

a Report
Přehledný PDF dokument s údaji o firmě, export, tisk

a Finanční výkazy
Časové řady finančních závěrek v plném rozsahu pro jednu či
více firem, export, tisk

a Finanční analýza
Porovnání firem dle finančních poměrových ukazatelů, export,
tisk

a Výběry
Tržní segmentace, tvorba a ukládání cílových skupin dle mnoha
kritérií (tržby, poč. zaměstnanců, obor, lokalita, aj.), export, tisk

a Editace skupin
Vlastní tvorba nebo import externích skupin uživatele do systému
MagnusWeb

a Monitoring
Sledování důležitých událostí a změn ve firmách v čase (negativní
informace, majetkové, personální změny, aj.), export, tisk

a Kurzovní lístky
Kompletní historie kurzovních lístků cenných papírů z BCPP, RMS,
SCP, export, tisk

MagnusWeb | www.cekia.cz

Odkud MagnusWeb čerpá
Aplikace MagnusWeb je propojena s databází ČEKIA umístěné na páteřní síti internetu. Jedná se o rozsáhlý datový archiv ekonomických informací o firmách a fyzických osobách v orgánech či majetkových strukturách společností v ČR a SR, který
z dostupných veřejných zdrojů již od roku 1995 buduje a denně aktualizuje agentura
ČEKIA.

Zdroje dat pro MagnusWeb
`

Zdroje v ČR


















`

Registr ekonomických subjektů (Český statistický úřad)
Obchodní rejstřík včetně Sbírky listin
Obchodní věstník
ARES a ARISWEB
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti
Insolvenční rejstřík
Dlužnické databáze
Zpravodajství ČTK
Ekonomický tisk
Kapitálový trh (BCPP, RM-S, SCP, ČNB)
Vlastní scoringový model
Ratingová hodnocení od externích agentur
Informace z asociací a profesních sdružení
Vlastní průzkumy
Internet
Ostatní otevřené zdroje

Zdroje v SR








Register ekonomických subjektov (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Obchodný register včetně Zbierky listín
Obchodný vestník
Zpravodajství TASR
Denní tisk
Dlužnické databáze
Ostatní otevřené zdroje

Technické požadavky
`
`
`

operační systém MS Windows XP nebo Vista
webový prohlížeč MS Internet Explorer 6.0 a vyšší
povolený HTTPS protokol

MagnusWeb Inhouse
Pro klienty vyžadující integraci veřejných a interních informací za účelem jejich řízeného a bezpečného využití je určeno řešení MagnusWeb Inhouse vycházející ze
standardního systému. Tento systém je provozován na lokální databázi ve vnitřní
síti uživatele s možností editace vlastních interních dat a jejich integrace s denně
aktualizovanými veřejnými daty z databáze ČEKIA. Uživatel může pro interní potřeby definovat vlastní strukturu databáze. Aplikace poskytuje variabilní systém práv
k funkčním modulům i k datům s vytvářením a ukládáním vlastních dotazů.

Česká kapitálová informační agentura, a.s., Krakovská 9, 110 00 Praha 1
tel.: +420 296 370 400, fax: +420 224 238 185, e-mail: obchodni@cekia.cz, www.cekia.cz
IČ 63078201, DIČ CZ63078201, firma je zapsána v OR, Městský soud v Praze odd. B vl. 3038

