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פתרון מקיף ללקוח



)אורדרנט(ולדפדפן טאבלט , לניידסנכרון מלא בזמן אמת  -מלא ללקוח הקצה פתרון •

אמתלמהירות שיא של עדכון והצגת נתוני שוק בזמן טכנולוגיה חדשה •

ClickOnceהתקנה קלה ונוחה באמצעות טכנולוגית •

סיטריקסן או "תחליף אינטרנטי להתקנות נל•

יתרונות המערכת  



פריסת מסך גמישה, מסכים להתאמה אישית 50מעל : חווית משתמש משופרת•

ניתוח טכני מתקדם באמצעות מסכי גרפים חדשים וסטטיסטיקות•

ז"בניעשילוב אינטגרלי של מסחר •

משודרג" פלא"מסך –מסכי מסחר נגזרים מתקדמים •

.היצע ועוד/מגמת ביקוש, חדשות על הגרף, גרף חום: מסכי מידע שוק מתקדמים•

שידור הוראה מהיר מכל מסך•

המשךיתרונות המערכת 



תפריט מועדפים לניוט מהיר

,  סרגל כלים עליון לניווט במערכת

מעבר מהיר בין חשבונות  

ושליחת הוראה מהירה לשיפור  

יכולת התגובה לשינויים בשוק

ניווט מהיר  

והתאמה אישית של  

.סביבת העבודה

ממשק נוח לתפעול  



ע מקומיים וזרים יחד"בנימסחר •

)'ארביטראז(מסכי מסחר ייחודיים •

ממשקי תפעול וניהול סיכונים מאוחדים•

ז"ניע



?מה חדש

הצטרפות להוראה עומדת או , ביצוע הוראה נגדית: בעכברמסחר  -מסך מסחר משודרג •

.שיפור מינימאלי בלחיצה כפולה על העכבר

הצגת דרישת בטחונות ותזרים צפוי בפקיעה עם אפשרות לסימולציה גרפית או : סימולציה•

ניתן לקישור לחלון המסחר ובהתאם מתעדכן אוטומטית ללא  . בטבלההצגה מספרית 

.צורך בפעולה כלשהי מצד הסוחר

כולל אפשרות  , פרוט נכסי הבסיס עבורם קיימים נגזרים בבורסה בתל אביב: נכסי בסיס•

.לשינוי פרמטרים

.  מחשבון אינטראקטיבי הניתן לקישור לחלון המסחר עצמו: שולסמחשבון בלק אנד •

הסוחר יכול לקבוע ערכי אלו פרמטרים יתעדכנו ואלו לא עם בחירת אופציה מחלון  

.יכולת לקבוע מחיר נכסי בסיס של הסוחר•

:הרחבות ושדרוגים

.לשינויים מיידישינוי ערכי הפרמטרים ותצורת עבודה בחלון המסחר תוך ביטוי •

נגזרים



עדכון ערכי  ). כמות לעכבר ועוד(אפשרות לעדכון פרמטרים ואפשרויות מתקדמות •

ללא  מיידיהפרמטרים מתבצע בחלון המסחר עצמו ולשינויים בערכים אלו ביטוי 

.צורך בפעולה נוספת מצד הסוחר

.תצוגה מתקדמת: סביב הכסף•

.הגלום או הגדרה אישית, הגדרות פרמטרים לפי הגדרות השוק: תצורת עבודה•

אופן חישוב ימי הפקיעהלהגדיר ": הגדרות פקיעה"•

מסך מסחר משודרג

מסחר בנגזרים -חדש



הצגת דרישת בטחונות ותזרים צפוי בפקיעה עם אפשרות לסימולציה נוחה•

גרפים ניתנים לקישור לחלון המסחר  •

"מידע סיכומי"אפשרות להצגת ערך מספרי במסך •

גרפים מתקדמים

מסחר בנגזרים -חדש



?חדשמה 

:פלא•

מסחר בקליק אחד בעכבר•

עדכון גורף להוראות פתוחות או חיסול יתרות בתיק: שליחת הוראות במרוכז•

ע או התאמת הוראות "חיפוש ני, אפשרות לתכנון פרמטרים מראש לשליחת הוראות•
")איתור", "התאמה", "מכירות/קניות("

גרף מגמת עסקאות אחרונות בנייר•

:מעקב שוטף ובזמן אמת אחר נתוני מסחר לחשבון•

ע סלקטיבי"מדדים יחד עם ני: שוק טיקר•

)חדש(ן סלקטיבי -לח: הוראות טיקר•

)חדש(הוראות + שוק  טיקר•

)חדש(ע "לני טיקר•

ע ומדדים בזמן אמת"גרף השוואת ני  •

מכל מסךשידור הוראה מהיר •

:הרחבות ושדרוגים

בחירת תאריכי הצגה והצגת עסקה אחרונה בזמן אמת: גרף ניתוח טכני  משודרג•

מדדים מורחב סטריפ•

רצף



עדכון ושליחת הוראות בקליק אחד על העכבר או באופן גורף לכל ניירות  •
.המעקב

הצטרפות לשכבה הראשונה  , הצטרפות להוראה עומדת, ביצוע הוראה נגדית•
.או שיפור לשכבה ראשונה בודדת בלחיצה על העכבר

רצף -חדש



.שוקלאירועי  מיידיתאפשרות תגובה •

,  מחיר ההוראה, )כולל הוראות מותנות(חיווי ויזואלי על הגרף של ההוראה •
.'וכוביצועים בלבד 

.הניירגרף חיווי ויזואלי של החדשות על •

מסחר על הגרף



):כולל גרף חום ותצוגת מגמת סך ניירות במדד(מסך מדדים •

):כולל גרף חום ותצוגת מגמת סך ניירות במדד(מסך מדדים •

מידע שוק -חדש



?חדשמה 

פרטי חשבון מקיף•

"הכנסה לקבל"פירוט שווי בוקר כולל •

הסטוריהוראות וביצועים לתאריך •

יצוא לאקסל והדפסה ממסכים שונים•

:הרחבות ושדרוגים

מצב חשבון מורחב•

סיכום הוראות מורחב•

רווח והפסד יומי כולל עמלות•

אפשרות לניהול חשיפות לפי חיתוכים שונים–גרף פילוח חשבון •

ניהול חשבון ומידע כללי  



ניהול חשיפות מתקדם הניתן לפילוח לפי סיווג ומציג שווי אונליין של הפילוח  •

.הנבחר

.. מציג תמונת מצב של הנכסים בזמן אמת או לפי תאריך היסטורי•

גרף פילוח חשבון

ניהול חשבון ומידע כללי


