
Predstavenie spoločnosti Bureau Van Dijk



Predstavenie spoločnosti Bureau Van Dijk.

• Spoločnosť BvD bola založená v roku 1970 s centrálou v 
Bruseli v Belgicku.

• Sme európskym lídrom v publikovaní finančných 
informácií. 

• Naším klientom je k dispozícii 24 kancelárii po celom 
svete.

• Väčšina databáz je k dispozícii na DVD alebo on-line.

• BvD sa špecializuje na poskytovanie obchodných a 
finančných informácií o bankách, poisťovniach, 
súkromných spoločnostiach, M&A...

Kto sme?

AMADEUS
BANKSCOPE

ZEPHYR
MINT GLOBAL



Čím sú naše riešenia?

Predstavenie spoločnosti Bureau Van Dijk.

• Databázy – finančné informácie o spoločnostiach z daného 
regiónu (celého sveta), informácie o obchodoch, vlastníkoch, 
aktívach a manažéroch.

• Vyhľadávacie nástroje – všestranné, flexibilné a zároveň 
užívateľsky priateľské vyhľadávacie funkcie, ktoré umožňujú 
skombinovať viac než 300 rôznych parametrov.

• Analytické možnosti pre rozsiahle výpočty, „peer“ a štatistické 
analýzy ako sú napr. segmentácie, agregácie ľubovoľných 
údajov.

• Nástroje pre grafické znázornenie a exportovanie 
pripravených súborov dát, analýz...
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Čo znamenajú naše databázy?

Predstavenie spoločnosti Bureau Van Dijk.

• Spoľahlivé dáta – o viac ako 40tich miliónoch 
spoločnostiach.

• Viac ako 900 rôznych ukazovateľov.

• Viac ako 350 variácií rôznych analýz, nastavení, výstupov, 
grafov, diagramov...

• Flexibilné rozhranie – zrozumiteľné pre nových používateľov 
a zároveň pohodlné pre profesionálov.

• A predovšetkým vždy tí najdôveryhodnejší partneri – Fitch 
Ratings, Reuters, D&B, The Economist...
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Hlavné produkty.

• BankScope – viac ako 28.000 bánk.

• Amadeus – súkromné a verejne kótované spoločnosti.

• ZEPHYR – globálne dáta o M&A

• ORBIS – viac ako 40 miliónov spoločností, bánk, poisťovní.

• RUSLANA – Ruské a Ukrajinské spoločnosti.

• EIU Data Services – makroekonomické ukazovatele, 
prognózy. 

• QIN – viac ako 300.000 čínskych spoločností.

• FACT- riešenia „na mieru“.

AMADEUS
BANKSCOPE
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AMADEUS



AMADEUS – predstavenie.

AMADEUS

• Finančné údaje o viac ako 10-tich miliónoch európskych 
spoločnostiach.

• Dáta sú zbierané 31 zmluvnými partnermi (IP).

• 12 DVD aktualizácií ročne.

• K dispozícii aj on-line.

• Jedinečný formát finančných ukazovateľov, detailná 
štruktúra vlastníckych vzťahov.

• Až 10 rokov finančnej histórie.

• Vynikajúci nástroj pre analýzy rizika, transferového 
oceňovania ako aj marketing.



Zbieranie údajov.

PROCES ZBIERANIA
ÚDAJOV

PUBLIKOVANIE
ÚDAJOV

Firma

Úrad/autorita

DENNÉ VYĹŇANIE

Dodávateľ
Informácií (IP)

SOFTWARE NA ZADÁVANIE 
ÚDAJOV

Bureau van Dijk

AMADEUS

Kontrola údajov
Harmonizácia
Vývoj softwaru

Partnerstvo s 50 IP
(dáta niesú nakupované)
Najlepší IP v danej krajine

PRIAME
VYPĹŇANIE

ACCOUNT MADE AVAILABLE ON PUBLIC RECORDS PRIAME 
VYPĹŇANIE

FIRMAMI

AMADEUS



Úplne konfigurovateľný výstup.

Vyhľadávanie:

Viac ako 100 vyhľadávacích položiek, ktoré je možné kombinovať v 
ľubovoľnom množstve a poradí na dosiahnutie čo najpresnejšieho výsledku.

Zobrazovanie:

Detailná správa o spoločnosti s grafickou ilustráciou údajov, formátované 
zoznamy exportovateľné do najpoužívanejších formátov.

Analýza:

Sofistikované štatistické a finančné analýzy dopolnené prehľadnými grafmi.

AMADEUS



Peer analysis.

AMADEUS



Balance sheet.

AMADEUS



BANKSCOPE



BANKSCOPE – predstavenie.

BANKSCOPE

• Databáza obsahujúca detailné informácie o viac ako 28.000 
bankách.

• Viac ako 100 používateľov v strednej a východnej Európe.

• Viac ako 1.000 používateľov celosvetovo.

• Hlavným partnerom získavania údajov je Fitch Rating.

• Využíva sa najmä v oddeleniach ako: credit Risk 
department, treasury,…, v centrálnych a komerčných 
bankách, pri poisťovaní úverov a pod.

• 24 DVD aktualizácií ročne, týždenná aktualizácia on-line.



Zbieranie a spracovanie údajov – FitchRating.

RAW DATA 
FORMAT

SPREADSHEET 
FORMAT

GLOBAL
FORMAT

PROFIL

FitchFormát 
zúčtovania

Až 500 položiek

Až 75 položiek

40 položiek

14 položiek

28.035 bankám 
zodpovedá 33.288 
výročných správ

BANKSCOPE



Úplne konfigurovateľný výstup.

Vyhľadávanie / Vytvorenie si vlastného portfólia:

Viac ako 100 vyhľadávacích položiek, ktoré je možné kombinovať v 
ľubovoľnom množstve a poradí na dosiahnutie čo najpresnejšieho výsledku. 
Priama možnosť vytriedenia iba aktualizovaných údajov!

Exportovanie / funkcia Add-in:

Presne naformátovaný export, ktorý presne zodpovedá vašej “scoring“ 
tabuľke. Možnosť vypĺňania Excelovských tabuliek a Access databánk 
priamo z týchto programov využitím add-in modulu.

Analýza:

Sofistikované štatistické a finančné analýzy dopolnené prehľadnými grafmi.

BANKSCOPE



Peer analysis.

BANKSCOPE



Evolution of ROAA.

BANKSCOPE



ZEPHYR



ZEPHYR – predstavenie.

Možnosti databázy:
• Náš monitorovací systém denne prehľadáva viac ako 38.000 
rôznych zdrojov (správy, burzy, portály...) obsahujúcich údaje o 
transakciách.
• Rozsiahle pokrytie: detailné informácie o viac než 545.000 
transakciách.
• Kvalitné a overené dáta: prepočítané „multiple“, integrované finančné 
ukazovatele, zúčastnený poradcovia, komentáre, správy, „fámy“...
• Viac než 80.000! vysledovaných a pridaných transakcií každý rok.

Možnosti systému:
• Jedinečný a pokročilý vyhľadávací modul.
• Nástroj pre štatistické a finančné analýzy.
• Flexibilný a plne nastaviteľný „alert system“.

Vyčerpávajúca M&A databáza s integrovaným 
finančným prehľadom zúčastnených – ON-LINE

ZEPHYR



Úplne konfigurovateľný výstup.

Vyhľadávanie:

Sofistikovaný vyhľadávací systém umožňujúci výber podľa priemyselnej 
aktivity, geografického začlenenia, obdobia, typu transakcie, spôsobu 
platby, „multiplov“, finančných ukazovateľov subjektu, poradcu a oveľa viac.

Exportovanie / Alert system:

Presne sformátované zoznamy, tabuľky, grafy a detailné analýzy. 
Inteligentný „alert system“, ktorý vás upozorní na aktualizované údaje, 
doručí relevantné správy, fámy,... čokoľvek z databázy. 

Analýza:

„League tables“, segmentácie, detailné analýzy transakcií…

ZEPHYR



MINT GLOBAL



MINT – predstavenie.

Možnosti databázy:
• Impozantné pokrytie.
• Kombinácia informácií od jedenástich špecialistov.
• Navrhnuté s ohľadom na požiadavky konečného používateľa.

Možnosti systému:
• Intuitívne vyhľadávanie - krok za krokom - search wizard.
• Úplne prispôsobiteľný výstup – zobrazenie relevantnej informácie.
• Analytické nástroje.

Vydarená kombinácia RELEVANTNÝCH ÚDAJOV 
v systéme orientovanom na konečného 

užívateľa.

MINT GLOBAL



Všetko čo potrebujete vedieť…

MINT GLOBAL

Články z Dow
Jones, the Financial 
Times, Reuters a
ZEPHYR.

NEWS

Detailné finančné, 
popisné a vlastnícke 
informácie.

COMPANIES

Originálne dokumenty od 
Global Reports, EOL a 
nascanované správy.

ORIGINAL DOCUMENTS

Priemyselné správy od 
Datamonitoru.

MARKET RESEARCH

MintGlobal



Úplne konfigurovateľný výstup.

Vyhľadávanie:

„Search wizard“ vás postupne prevedie všetkými vyhľadávacími kritériami, 
ktoré potrebujete na zostavenie takej správy, akú si želáte VY!

Exportovanie:

Vyexportujte si správu o spoločnosti doplnenú prehľadnými grafmi. 
Pripravte si štúdiu trhu obsahujúcu okrem štatistických ukazovateľov aj 
relevantné články a analýzy za pár minút.

Všetko je tak dostupné:

Všetko čo budete potrebovať na jednom mieste nakonfigurované tak, aby 
spĺňalo vaše náročné požiadavky.

MINT GLOBAL



List of selected companies.

MINT GLOBAL



Market share.

MINT GLOBAL


