نحوهی ورود به ایز یتریدر

در این قسمت باید ایمیل و پسوورد پلکان 2خود را وارد نمایید .اگر هم قبال ثبتنام نکردهاید روی
گزینهی ثبتنام کلیک کنید.

1

نحوهی اتصال ایز یتریدر به مفید آنالین

تنظیمات

بعد از ورود به برنامه ،به منوی تنظیمات مراجعه کرده و در قسمت ارتباط با مفید آنالین ،نام کاربری و
رمز مفید آنالین خود را وارد کنید .با این کار می توانید بعد از این بدون الگین کردن کردن وارد برنامه
شوید.
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راهنمای استفاده از ایز یتریدر
از اینجا می توانید گروه های دلخواه خود را بسازید.

میانبرهای کیبورد :با کلیدهای  page upو  page downمی توانید بین گروه های خود پیمایش کنید.

از این جا می توانید نماد مورد نظر خود را جستجو کنید و با زدن
دکمه  +آن را به گروه جاری دیده بان خود اضافه کنید.

با حرکت دادن موس روی نمادها کلید خرید و فروش ظاهر می شود.

میانبرهای کیبورد + :برای خرید و – برای فروش
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 .1با این چراغ ها می توانید نمایش سفارش های خود را مدیریت کنید .روشن بودن چراغ سبز سفارش های خرید ،چراغ قرمز
سفارش های فروش ،چراغ زرد سفارش های پیش نویس و چراغ آبی سفارش های انجام شده شما را نمایش می دهد.
میانبرهای کیبورد  F1 :تا F4

 .2با این کلید می توانید پیش نویس های مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 .3با این دکمه پیش نویس هایی را که انتخاب کرده اید می توانید به صورت دسته ای ارسال کنید.

 .4در این نوار جستجو می توانید نماد مورد نظر خود را تایپ کنید تا فقط سفارش های این نماد را مالحظه کنید.
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تیک طوسی :سفارش در حالت انتظار برای ثبت در هسته است.

تیک سبز :نشان دهنده ثبت سفارش در هسته معامالت است.

تیک آبی :نشاندهنده انجام کامل سفارش است.

عالمت مثلث زرد :نشان دهنده خطا در ثبت سفارش است.
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با زدن این دکمه می توانید پرتفوی خود را مخفی کنید و اطالعاتی مثل شاخص های بازار را ببینید.

6

کلیدهای میانبر ایز یتریدر در کیبورد

کلیدهای میانبر فیلترها
اضافه کردن نماد به دیدهبان
پیمایش گروههای دیدهبان

کلیدهای میانبر سفارش
خرید

فروش

پیشنویس
انجام شده

فروش
خرید
ایجاد
پیش نویس

دیدهبان
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ویرایش سفارش

