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One stop shop koncepció

aggregált üzleti hír- és adatforrások

Hidvégi Péter

Regionális vezető - ISI Emerging Markets

"A company or a location that offers a multitude of services to a client or a customer. The idea is to provide
convenient and efficient service and also to create the opportunity for the company to sell more products to clients
and customers.” Investopedia

" For example, a bank may be able to offer you not only personal banking services and loans, but also investment
advice, investment vehicles and insurance policies. Compared to visiting a separate institution for each area of
need, the "one-stop shop" saves the consumer a lot of time and effort. ” Investopedia

Egyesült Államok 1920/30

"Have it all done in one place. Save your time. Save your money.” The Lincoln Star - July 1930

Szolgáltatóipar minden területén elterjedt (plazák, hipermarketek, benzinkutak, Posta, reptér, házasságkötés,
okostelefonok, tabletek)

Adatszolgáltatók - aggregátorok

One stop shop (mindent egy helyen) koncepció

Hazai: iMédia, Observer, Híradás, Opten, Complex, ISI Emerging Markets

Külföldi: ThomsonReuters, Bloomberg, Bureau van Dijk, Factiva, OneSource

Saját és külső források

Jogtisztaság betartása/betartatása (Tiszta forrás kampány – 2006)

Jogdíjak, adatszolgáltatói díjak (fix, ppa/ppv, royalty, hibrid)

Frisseség (real-time, on-line, by demand, embargo)

 Egyéb: eredeti forrás vagy kivonat, formátum, hozzáférés

Adatszolgáltatók - aggregátorok
One stop shop a gyakorlatban - információtípusok

Hírek: hazai és nemzetközi nyomtatott, on-line és RTV

Vállalatok: 50e cégprofil és pénzügyi jelentés

Iparágak: 177 szektor (elemzés, előrejelzés, statisztika)

Makrogazdaság: 5 éves előrejelzés, archívum és statisztika

Pénzpiacok: árfolyamok, jelentések

Elemzések: vállalati/iparági/makrogazdasági/pénzpiaci

Források: 312 adatszolgáltató, 615 publikáció (globálisan 83 ország, 20e publikáció)

Archívum: 10 év (MTI: 1997)

One stop shop a gyakorlatban - keresés One stop shop a gyakorlatban - találatok
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One stop shop a gyakorlatban – további szűrés

Elvárások: minimális input, maximális output

Megvalósítás: kategorizálás különböző kritériumok szerint
(hírtípus, cég, iparág, időintervallum, nyelv, publikáció típus)

Kategorizálás: automata vagy kézi (mennyiség vs. minőség)

Találati lista testreszabása

Második generációs keresők (keresés a kulcsszavakon túl a
keresési szokások alapján)

One stop shop a gyakorlatban - testreszabhatóság

Igény: saját beállítások és kinézet egyéni prefernciák szerint

One stop shop a gyakorlatban – alert funkció Trendek & irányok

1980: néhány globális szolgáltató, centralizált adatbázisok (árfolyamok és hírek), zárt és költséges
hozzáféréssel

1990: több szereplő, diverzifikált/opcionális termékek feltünnek, internet megjelenik mint alternatív csatorna

2000: internet elterjedése -> rengeteg szereplő, nagy szolgáltatók centralizálnak, erős m&a aktivitás 2008-ig,
specializált szolgáltatások megjelenése (pl. idősorok: Datastream, CEIC vagy m&a szegmens: Mergermarket,
DealWatch)

2010: felhasználói igények változása (időhiány, testreszabott megoldások, információ dömping), iránykeresés

Jövő: telített, költségérzékeny piac -> ügyfélmegtartás, specializált termékek, testreszabott megoldások, sok az
ingyenes versenytárs -> hozzáadott érték

A koncepció

Köszönöm a figyelmüket!

Hidvégi Péter

tel: (06 1) 327 4010

email: phidvegi@securities.com


