ARBES Technologies, a.s.
Jsme předním českým dodavatelem informačních systémů a služeb.
Naše řešení se používají nejen v České republice, ale i napříč
kontinenty. Denně pracujeme na více než 40 zakázkách na více
než 6 zahraničních trzích.

FINAMIS
Naším posláním je vytvářet sofistikované informační systémy za použití
špičkových technologií pro firemní klientelu z finanční oblasti. Prioritou
je komplexní, nadstandartní a bezpečný software s jasným cílem
poskytnout zákazníkovi pružné řešení dle jeho představ.

AMS Investor

Člen skupiny Expandia
Od roku 2008 jsme členem stabilní české investiční skupiny
Expandia. Do jejího portfolia patří známé české společnosti
jako například Gumotex a další.

Více než 25 let na trhu IT
Již více než 25 let vytváříme informační systémy pro finanční instituce,
investiční domy, obchodní společnosti a zdravotnické subjekty.
Díky mnohaletým zkušenostem dobře rozumíme potřebám našich
zákazníků a dokážeme pro ně navrhnout a implementovat to nejlepší
řešení pro podporu jejich plánů a strategií.
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Budujte důvěru investorů
Aplikace pro mobilní investiční budoucnost vašich klientů
Vykročte k mobilní budoucnosti investorů. Nativní mobilní aplikace AMS Investor
nabízí neomezenou flexibilitu investičních služeb. Využívá moderní technologie
pro budování důvěry vašich klientů, kteří tak budou mít díky mobilní aplikaci
neustálý přehled o svých investicích.
Aplikace je připravena nabídnout uživateli optimalizovaný přehled
složení portfolia aktiv a jeho výkonnosti (vývoji hodnoty
majetku portfolia).
Aktivní klienti navíc ocení možnost obchodovat přímo
v mobilní aplikaci. Ve svém chytrém telefonu tak mají
v jakémkoliv okamžiku po ruce účinný on-line nástroj
pro okamžitou reakci na příležitosti a změny
na globálních finančních trzích.

Positions

Mobilní investiční služby
v optimalizované podobě
AMS Investor přináší:
• ohodnocení majetku v reálném čase				
dle dostupných tržních cen
• přehled několika portfolií v jediné aplikaci
• přehled aktuální a historické hodnoty portfolia		
a investičních pozic
• možnost výběru období pro zobrazení grafu hodnoty
majetku (výkonnost portfolia)
• pohled na alokaci aktiv dle investičních košů
• funkci pro nákup a prodej aktiv (BUY/SELL pokyny)
• pro firemní klienty implementaci s požadovaným		
přizpůsobením uživatelského prostředí

Actual Positions
Asset Allocation

Demo aplikace

Performance
Buy / Sell

Typický uživatel
• klient banky nebo finanční společnosti										
Pasivní investor - získá jistotu a neomezený přehled o stavu svého majetku.					
Aktivní investor - žije naplno a chce využít moderní technologie na maximum.				
S aplikací AMS Investor má možnost nejen kontrolovat svůj majetek, ale také aktivně investovat.
• privátní bankéř, finanční poradce
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