IBI TRADE
מסחר בבורסה בישראל ובארצות הברית

בניית סביבת עבודה למסחר במערכת האורדרנט פרו
המדריך מציג כיצד לבנות סביבת עבודה נוחה למסחר מקביל בארץ ובחו"ל.
לאחר הקשת שם משתמש וסיסמא ,המערכת תעלה ואז נבחר ב"-תפריט" בחלק הימני
העליון של המערכת.

לאחר מכן נבחר בלשונית "דף אישי"  -לשונית אישית .1
בדף שנפתח יש לסגור בלחיצה על  Xאת כל החלונות במסך.
כשהמסך ריק מחלונות ,נלחץ על אייקון בצד השמאלי העליון של המסך  -אייקון לתפריט
"מודולים".
במסך שנפתח יופיעו אייקונים שונים לבחירה .לחיצה על אייקון תצרף את החלון המבוקש
לסביבת העבודה (לשונית אישית  .)1יש לשים לב כי ניתן לעבור בין לשוניות שונות לבחירה.

מסמך זה הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במסמך זה ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) ניירות הערך ו/או
הנכסים הפיננסים ,ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם או לקוח.
קבוצת אי.בי.אי .ועובדיה לא יהיו אחראים לכל נזק ,ישיר או עקיף ,שיגרם ,אם יגרם ,לצד כלשהו ,כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה.
מסמך זה הינו רכושה של החברה ואין להעתיק ,לשכפל ,לצטט ,להפיץ או לפרסם בכל אופן מסמך זה או חלקים ממנו ללא רשות מפורשת ,מראש ובכתב ,של
החברה.

נבחר בחלונות הבאים -מידע לנייר ,שליחת הוראה ,יתרות און ליין ,הוראות ביצועים ,מצב
חשבון .לאחר שהוספנו חלונות אלו ,נסדר את החלונות בצורה נוחה ,כפי שמודגם בתמונה:

מסמך זה הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במסמך זה ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) ניירות הערך ו/או
הנכסים הפיננסים ,ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם או לקוח.
קבוצת אי.בי.אי .ועובדיה לא יהיו אחראים לכל נזק ,ישיר או עקיף ,שיגרם ,אם יגרם ,לצד כלשהו ,כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה.
מסמך זה הינו רכושה של החברה ואין להעתיק ,לשכפל ,לצטט ,להפיץ או לפרסם בכל אופן מסמך זה או חלקים ממנו ללא רשות מפורשת ,מראש ובכתב ,של
החברה.

בשלב האחרון נקשר בין החלונות כדי שיהיה סנכרון בין כל החלונות בסביבת העבודה.
הקישור בין החלונות מתבצע בגרירה של סימון בצורת אליפסה לחלונות השונים במסך.

כאשר קיים סנכרון בין החלונות ,הסימון יהפוך לצורת אינסוף בצבע כחול:

סביבת העבודה מוכנה למסחר!

מומלץ לבנות את לשונית אישית  2כך" :מודולים" " מידע שוק" " גרף ניתוח טכני" ,בו
ניתן לבצע ניתוח טכני מתקדם למניות בארץ ובחו"ל:

מסמך זה הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במסמך זה ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) ניירות הערך ו/או
הנכסים הפיננסים ,ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם או לקוח.
קבוצת אי.בי.אי .ועובדיה לא יהיו אחראים לכל נזק ,ישיר או עקיף ,שיגרם ,אם יגרם ,לצד כלשהו ,כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה.
מסמך זה הינו רכושה של החברה ואין להעתיק ,לשכפל ,לצטט ,להפיץ או לפרסם בכל אופן מסמך זה או חלקים ממנו ללא רשות מפורשת ,מראש ובכתב ,של
החברה.

