MAIS INTELIGENTE, MAIS RÁPIDO, MAIS INTUITIVO.
VISÃO GERAL
O QUE DIZEM OS NOSSOS CLIENTES ATUAIS
“O design intuitivo, o visual e as ferramentas
de comunicação do Eikon Thomson Reuters
ajudam nossos investidores a encontrar
informações e conectar-se às comunidades
que eles precisam com rapidez.”
DIRETOR DA FX TRADING,
NATIONAL AUSTRALIA BANK

“O novo Eikon é muito intuitivo,
incluindo as novas cores e a ferramenta
de busca, especialmente o
’Eikon Answers’, é incrível.”
CORPORATE TREASURER, UKI

“Eu acho que nesta nova versão vocês têm algo
especial. Parece e é bem fácil. O alerta de e-mails
funciona como um sonho, meu trabalho ficou
mais fácil.”
OIL TRADER, UKI

“É como a Apple para o
setor financeiro.”
GLOBAL HEAD OF CREDIT MARKETS,
LARGE AUSTRALIAN BANK

VISÃO GLOBAL
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O QUE A IMPRENSA ESTÁ DIZENDO
“Na área financeira, há praticamente,
apenas, Bloomberg e Thomson Reuters. No
caso da Thomson Reuters, a arquitetura
de dados mantém sua divisão de notícias,
financeira e de risco separadamente.”
Outsell

“Quando você pensa em um mercado
tradicional de plataforma de dados,
logo pensa em simbologia e códigos. O Eikon
é muito semelhante à ferramenta de pesquisa
do Google.”
Wall Street & Technology

“O Eikon obteve uma rápida aceitação dos
Traders e investidores nos últimos meses. As
últimas melhorias são o que mais atraem os
usuários. O upgrade foi projetado para tornar
o sistema mais simples e intuitivo.”
Markets Media

“A Thomson Reuters fez uma nova atualização
em sua plataforma de dados de desktop, Eikon,
com uma série de atualizações para tornar sua
interface de front-end mais fácil de usar e mais
intuitiva, facilitando aos usuários o acesso aos
dados que eles precisam…”
Inside Market Data

THOMSON REUTERS EIKON MESSENGER
DISTRIBUIÇÃO
GEOGRÁFICA
+ DE 300.000

PROFISSIONAIS DA
ÁREA FINANCEIRA
NO NOSSO DIRETÓRIO
FÓRUMS DE DISCUSSÃO
Moderado por jornalistas
Reuters, incluindo o Global
Markets Forum, onde os
clientes podem se beneficiar
de insights dos líderes e
participantes da indústria.
+ 30 MIL INSTITUIÇÕES
conectadas ao Eikon
Messenger

+180

PAÍSES
NO TOTAL

Europa,
Oriente Médio
e África

Ásia
40 PAÍSES
América
34 PAÍSES

O ÚNICO PROVEDOR A OFERECER O
SERVIÇO GRATUITO DE CHAT
para qualquer pessoa da comunidade financeira,
seja como parte da Thomson Reuters Eikon ou
através de nossa oferta standalone.

PRÊMIAÇÕES RECEBIDAS PELA THOMSON REUTERS
NOMEADO COMO MELHOR VOTADO COMO MELHOR

Experimente o Eikon
gratuitamente em tr.com/eikon
Registre-se para uma conta gratuita do Eikon
Messenger em tr.com/em

