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Jan Denemark: Trhem pro naši
obchodovací platformu je celý svět
Pavel Joska | Praha

A

RB E S
Technologies prokazuje svým
novým produktem,
že frontendy pro finanční
instituce umí. „Výrazným
argumentem pro investici
do rozvoje eBrokeru je jeho
univerzálnost a připravenost
pro investory na celém světě. Tato skutečnost kopíruje
růstovou strategii ARBES
Technologies, kde se snažíme
rozvíjet naše aktivity a pozici také v zahraničí,“ říká
generální ředitel společnosti
ARBES Technologies Jan Denemark. (V rozhovoru je používán pracovní název nového
produktu. Oficiální – ARBES
myTrader – firma oznámila
těsně před redakční uzávěrkou – pozn. red.).

ní pro uživatele klasických PC,
notebooků a tabletů. Uživatel si
může zvolit svoji pracovní plochu, a to v jakémkoli rozlišení
tak, aby vyhovovala právě jeho
koncovému zařízení. Univerzálnost z hlediska prohlížeče je zajištěna využitím standardů, jako
je HTML 5 a CSS 3. Uživatel tak
může využít všechny prohlížeče,
které umí interpretovat uvedené standardy. Navíc je eBroker
nezávislý na druhu operačního
systému koncového zařízení.
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E15: Váš poslední produkt
s pracovním názvem eBroker je výrazně orientován
na možnost on-line tradingu
a obchodování na kapitálových a peněžních trzích. Proč
si myslíte, že investice do takovéhoto typu softwaru bude
na našem trhu úspěšná?
Řešení eBroker umožňuje investovat a obchodovat
na kapitálových a měnových
trzích jak profesionálům, tak
i začátečníkům, a to prakticky odkudkoli, například i z pohodlí vlastního domova. Jde
o nadstavbu našeho úspěšného
produktu ARBES Topas, který
je zaměřen na správu portfolia
a back office zpracování nákupů a prodejů na kapitálových
a peněžních trzích. Protože
ARBES Topas dnes obhospodařuje významnou část celkového obchodování na českém,
slovenském, ale i maďarském
trhu, může být eBroker zajímavou nadstavbou pro naše
stávající klienty, kteří by tak
nabídli svým investorům technologicky excelentní platformu
pro obchodování.
Dalším výrazným argumentem pro investici do rozvoje
produktu eBroker je i jeho
univerzálnost a připravenost
pro investory na celém světě.

Řešení eBroker umožňuje
investovat a obchodovat na
kapitálových a měnových trzích
prakticky odkudkoli

Trhem pro naši obchodovací
platformu je tedy prakticky
celý svět. Tato skutečnost kopíruje růstovou strategii ARBES
Technologies, kde se snažíme
rozvíjet naše aktivity a pozici
také v zahraničí.

E15: Aplikace eBroker je
ze své podstaty frontendová.
Jak je eBroker připraven pro
dnešní svět různých mobilních
platforem?
Produkt eBroker byl už
od počátku vyvíjen jako řeše-

E15: Obdobných obchodovacích platforem je dnes již
na trhu více, není zde riziko,
že takovouto platformu vyvine
v podstatě jakákoli „garážová
firma“, která umí dělat weby?
Na trhu je sice těchto platforem více, ale my věříme,
že eBroker nabízíme za velmi
konkurenční cenu, a to zejména
z pohledu poměru cena/kvalita.
Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitu takovéhoto řešení nemůže
zajistit garážová firma. Jinými
slovy, náš zákazník má jistotu,
že mu nabízíme nejmodernější
zabezpečenou platformu i s dalšími nezbytnými moduly, protože
samotný takzvaný webový klient
ještě nezajistí plnou funkcionalitu. Součástí eBrokera je například i integrace na poskytovatele on-line a real-time dat, takže
investor má na obrazovce data
o obchodování s minimálním
zpožděním (mluvíme tu o milisekundách). Navíc porozumění
těmto datům a agregace dat,
v současnosti od zhruba 30 primárních poskytovatelů, či vybavení eBrokera analytickými moduly pro analýzu dlouhodobých

trendů vyžaduje od vývojářského
týmu společnosti ARBES Technologies hluboké a dlouhodobé
znalosti v kapitálovém a měnovém obchodování.
E15: Čím se tedy chcete odlišit od konkurence jinak než
cenou a „nejnovějšími“ technologiemi, které už za pár let
budou opět zastaralé?
ARBES Technologies do rozvoje svých produktů a řešení trvale investuje nemalé prostředky, tak aby naši klienti mohli
využívat stále nové funkcionality
postavené na nových technologiích. Tudíž i eBroker bude trvale
aktualizován, aby vždy přinášel
klientům vysokou přidanou hodnotu. Nerad bych zde výrazně
poodhaloval, čím vším se chceme lišit od naší konkurence, ale
něco prozradit mohu. Produkt
eBroker bude například vybaven takzvaným social tradingem.
Prozatím se investoři o dané investici rozhodují zejména na základě fundamentální a technické
analýzy dat. Social trading jim
však umožní, aby každý investor
on-line následoval investorská
rozhodnutí jiných investorů. Investor „začátečník“ tak může
následovat například seniorního
odborníka na investice do akcií
na Pražské burze a podobně. Je
to obdoba „sdílení“ na sociálních sítích přenesená do světa
investorů.
E15: Kdy bude eBroker oficiálně představen vašim klientům?
Již letos 11. června na tradiční konferenci ARBES Finance
Day.

