همراه تریدر
Mobile Trader
...حرفهای معامله کنید
Trade Professionally...

44%
33%
26%
22%

+

mobile.etadbir.com

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد...
ب ��رای تعطی�ل�ات عی ��د ب ��ه س ��فر رفتهاید و خب ��ردار ش ��دهاید ک ��ه نماد ش ��رکتهای
پتروشیمی با افت شدید روبرو شدهاند .در مسیر هستید و دسترسی به کامپیوتر
ندارید.
در جلسه مهمی هستید و دوستی با پیامک به شما اطالع میدهد سهامی را که در
پرتفوی دارید را بفروشید ،ترک جلسه برایتان دشوار است و همچنین دسترسی به
لپ تاپ هم ندارید.
س ��فارش اینترنتی را در روز قبل در سامانه کارگزاری وارد کردهاید ،در مسیر خود در
مترو برایتان سؤال پیش میآید که آیا خرید برای شما انجام شده است یا خیر؟
برای این که همیش ��ه در بازار باش ��ید و به قیمتها آگاه باش ��ید ،جلسههایی که در
ساعات بازار به شما پیشنهاد میشود را لغو میکنید.
چند روز اس ��ت به علت مش ��غله کاری فرصت نکردهاید به وضعیت س ��هام پرتفوی
خود سر بزنید...
اگر در این ش ��رایط ،نرمافزار «همراه تریدر» را روی گوش ��ی خوب نصب کرده باشید،
میتوانید به صورت آنی نیاز خود را مرتفع کنید .نگران کندی اینترنت اپراتورهای
تلفن همراه نباش ��ید ،این نرمافزار به صورت بهینه و به نحوی طراحی ش ��ده است
ک ��ه حتی با س ��رعتهای پایین اینترنت س ��یم کارتهای معمولی ه ��م به خوبی کار
میکند .بهتر است خودتان کارایی آن را امتحان کنید.
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اندروید و  iOSبرترین سیستمعاملهای بازار موبایل و تبلت
با گس ��ترش روزافزون دستگاههای دیجیتال شخصی هوشمند در جهان و افزایش
اس ��تفاده از آنها ،تنوع سیس ��تمعاملهای این دس ��تگاهها نیز بیشتر شده است.
براساس گزارش منتشر شده از سوی مؤسسه تحقیقاتی  ،IDCسهم سیستم عامل
اندروید از بازار جهانی موبایلهای هوشمند تا پایان سال  2012برابر  70 /1درصد بوده
و این س ��هم برای  iOSبه  21درصد رس ��یده اس ��ت .اما در بازار جهانی تبلتها ،س ��هم
سیس ��تم عامل اندروید در س ��ال  2012برابر  42 /7درصد و این سهم برای  iOSبه 53 /8
درصد رسیده است .بر این اساس دو سیستم عامل  Androidو  iOSبیشترین سهم
بازار را در اختیار دارند.

بازار جهانی موبایل در سال 2012

21%

70.1%

بازار جهانی تبلت در سال 2012

42.7%

53.8%
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برخی از مهمترین امکانات نرمافز ار همر اه تریدر
•اجرا روی بستر  Androidو iOS

•مشاهده اطالعات بازار به صورت لحظهای
•ارسال سفارش خریدوفروش به صورت لحظهای
•برداشت اتوماتیک از حسابهای بانکی جهت خرید سهام
•مشاهده سه مظنه برتر از عمق بازار
•مشاهده تاریخچه سفارشات و معامالت انجام شده
•مشاهده صورت گردش حساب
•مشاهده پرتفوی
•تعریف دیدهبان بازار
•مشاهده نمادهای دارای بیشترین افزایش و کاهش بازار
•دریافت لحظهای پیام های ناظر بازار
•سازگار با سرعت  GPRSاپراتورهای تلفن همراه
•مشاهده ماندهحساب نزد کارگزار
•درخواست وجه
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دریافت و نصب نرمافز ار همر اه تریدر
برای دریافت و نصب نرمافزار همراهتریدر به یکی از روشهای زیر میتوانید اقدام نمایید:

نسخه اندروید:
مراجه به سایت  mobile.etadbir.comو یا دریافت فایل نصب از طریق نرمافزار بازار ()cafebazaar.ir

نسخه  iOSمخصوص آیفون ،آیپد و آیپاد
در حال حاضر همراهتریدر تنها از طریق نرمافزار سیبچه قابل دریافت است .پس از نصب سیبچه بر
روی دستگاه خود ،مراحل زیر را طی کنید:
•سیبچه را اجرا کنید و به قسمت «دستهها» بروید.
•با جستجوی کلمه «همراه تریدر» یا « »M-Traderنرمافزار را بیابید.
•نسخه مخصوص سیستم عامل خود را انتخاب کنید.
•با اشاره به گزینه «دریافت» همراه تریدر را بر روی دستگاه خود دریافت و نصب کنید.
ر اهنمای نصب سیبچه
توجه! سیبچه بر روی دستگاههایی نصب میشود که سیستم عامل آنها  iOS6یا  iOS7و یا باالتر باشد.
با استفاده از مرورگر دستگاه خود به سایت سیبچه « »www.sibche.irمراجعه فرمایید.
در صفحه سیبچه گزینه «نصب» را انتخاب نمایید.
پس از دریافت فایل گزینه « »Installرا انتخاب نمایید.
ثبتنام در سیبچه
پ ��س از نص ��ب ،با دریافت اولین برنامه از س ��یبچه میتوانید در آن ثبت نام ک���رده و پس از فعال کردن
حساب کاربری از تمامی امکانات آن استفاده کنید.

ورود به نرمافز ار همر اه تریدر
در صفحه ورود ،نام کارگزاری خود را انتخاب نمایید .اگر نام کارگزاری خود را در لیست مشاهده نمیکنید،
ً
مجددا لیست کارگزاریها فراخوانی شود .در صورتی که خدمات کارگزاری
روی آیکون کلیک نمایید تا
مورد نظر شما در نرمافزار همراه تریدر فعال شده باشد ،نام آن در لیست کارگزاریها ظاهر خواهد شد.
پس از انتخاب نام کارگزاری ،با نام کاربری و رمز عبور معامالت آنالین خود ،وارد نرمافزار شوید.
همچنین برای تغییر زبان نرمافزار میتوانید روی عالمت

در باالی صفحه  Log inکلیک کنید.
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نحوه کار با نرمافز ار
پس از ورود به نرم افزار وارد صفحه «اطالعات بازار» میش���وید که میتوانید نمای کلی بازار و وضعیت
ش ��اخصهای اصلی را مش ��اهده نمایید .با انتخاب هر ش ��اخص ،نم ��ودار تغییرات روزان���ه آن نیز قابل
مشاهده خواهد بود.
برای دسترسی به امکانات مختلف نرمافزار ،آیکون منو ( ) در گوشه سمت راست صفحه کلیک شود.

موبایل :اطالعات باز ار
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موبایل :اطالعات باز ار با منوی باز

معرفی منوهای نرمافز ار
پرتفوی
در این صفحه میتوانید پرتفوی س ��هام شخصی خود را مشاهده کنید .همچنین میزان دارایی شما در
هر نماد نیز در زیر نام آن نماد نمایش داده میشود.

دیدهبان
مانن ��د پنل معامالت آنالین در این قس���مت امکان ایجاد دی���ده بان بازار وجود دارد .ب���رای اضافه نمودن
سهام مورد نظر به دیدهبان با کلیک روی عالمت  +میتوانید نماد یا نام شرکت را جستجو نمایید.
در نس ��خه موبایل با کلیک بر روی هر س ��هم امکان ارس ��ال سفارش ،مش ��اهده عرضه و تقاضا ،نمودار و
جزییات آن سهم فراهم میشود.

موبایل :پرتفوی

موبایل :دیدهبان
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جزییات سهم شامل موارد زیر است:
•آستانه قیمت برای نشان دادن دامنه قیمت مجاز روزانه
•آستانه سفارش برای نشان دادن حجم سفارش مجاز
•بهترین مظنه خریدوفروش
•حجم ،تعداد و ارزش معامالت
•وضعیت نماد
در نس ��خه تبلت با کلیک روی هر س ��هم در دیدهبان ،امکان «حذف س ��هم» و «ارس���ال س���فارش» در باالی
صفحه ایجاد میگردد.

موبایل :جزئیات سهم
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موبایل :ار سال سفارش

ار سال سفار ش
در این صفحه امکان جستجوی نماد وسپس ارسال سفارش وجود دارد .روش دیگر ارسال سفارش این
است که در صفحه «دیدهبان»« ،پرتفوی» یا «ترینهای بازار» روی یک نماد کلیک نموده و گزینه «ارسال
سفارش» را انتخاب نمایید.
برای ارس ��ال س ��فارش وارد نمودن «حجم نمایش ��ی» و «اعتبار س ��فارش» اختیاری میباش���د .همچنین
حس ��اب پیش فرض شما برای خرید سهام «حس���اب نزد کارگزار» است که در صورت تمایل میتوانید از
طریق حسابهای بانکی تعریف شده در نرمافزار نیز اقدام به خرید نمایید.
در نس ��خه موبایل در کنار سربرگ «ارس���ال سفارش» دو سربرگ «جزئیات سهم» و «عمق بازار» نیز وجود
دارد و همچنین در پایین هرکدام از این سربرگها دسترسی مستقیم به مشاهده لیست سفارشهای
باز وجود دارد.

موبایل :عمق باز ار

موبایل :امکانات موجود با کلیک روی نماد

9

سفار شات باز
در ای ��ن صفحه س ��فارشهای در حال انجام قابل مش ��اهده اس ��ت که ب ��ا کلیک روی هر س���فارش ،امکان
ویرایش یا حذف آن ایجاد میگردد.

تاریخچه
در قسمت تاریخچه دو سربرگ وجود دارد:
 .1سفار شات:
لیس ��ت کلیه س ��فارشهای ارس ��ال ش ��ده را نش ��ان میدهد که ممکن اس ��ت برخی از آنها ویرایش و یا از
سیستم حذف شده باشند.
 .2معامالت:
فقط آن دسته از سفارشهایی که منجر به معامله شدهاند را نمایش میدهد.

موبایل :تاریخچه
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موبایل :ترینهای باز ار

گر دش حساب
این صفحه وضعیت «حساب نزد کارگزار» شما را نشان میدهد که شامل موارد زیر میباشد:
لیست خریدها و فروشها
		
•مانده حساب
دریافت و پرداخت وجه
		
•درخواست وجه

ترینهای باز ار
در این صفحه نمادهایی که بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه را داشتهاند قابل مشاهده است.
با انتخاب هر نماد جزئیات سهم ،عمق بازار و نمودار آن نیز قابل مشاهده خواهد بود.
توجه :در این قسمت نمادهای بورسی و فرابورسی به صورت یکجا نمایش داده میشوند.

پیامهای ناظر
اطالعات ارائه شده توسط ناظر بازار به صورت لحظهای در این قسمت قابل مشاهده است.

خروج از حساب
با کلیک بر روی این گزینه به طور کامل از نرمافزار خارج میش���وید و برای ورود مجدد الزم اس���ت فرآیند
 Log inرا انجام دهید.
نکته :در صورتی که با اس ��تفاده از کلید بازگش ��ت ( )Backموبایل یا تبلت خود از نرمافزار خارج شوید،
جهت ورود مجدد به نرمافزار نیازی به  Log inنخواهید داشت.

تنظیمات
در این صفحه امکان تنظیم «زبان برنامه» (در نس���خه  ،iOSزبان برنامه در قس���مت  ،Settingسیس���تم
عامل تعیین میشود)« ،کارگزاری پیشفرض» و «ورود سریع» وجود دارد.
در قسمت «کارگزاری پیشفرض» ،با کلیک بر روی آیکون باالی صفحه  ،نام کارگزاریهای جدیدی که
این سرویس را به مشتریان خود میدهند ،به لیست اضافه میشود.
در قسمت «ورود سریع» میتوانید برای ورود به صفحه شخصی خود در چندین کارگزاری ،نام کاربری
و کلمه عبور خود را ذخیره نمایید .برای اس���تفاده از این امکان ابتدا الزم اس���ت تیک کنار آن فعال شود.
پس از تکمیل اطالعات «ورود سریع» ،ضرورت دارد روی آیکون ذخیره در باالی صفحه کلیک نمایید.
توجه :برای افزایش امنیت موبایل یا تبلت خود در شرایط خاص ،میتوانید تیک ورود سریع را بردارید.
این کار باعث میشود که برای ورود به نرمافزار نیاز به وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور باشد.
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تبلت :اطالعات باز ار

تبلت :اطالعات باز ار با منوی باز
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تبلت :پرتفوی

تبلت :دیدهبان
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تبلت :ترینهای باز ار

تبلت :تنظیمات
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ر اهنمای فعالسازی اینترنت سیمکارت ( )GPRSهمر اه اول و ایر انسل
 .1سیمکارت همر اه اول:
برای فعالسازی اینترنت س ��یمکارت همراه اول باید از طریق وبسایت همراه اول به آدرس www.mci.ir

اقدام نمایید:
الف .تکمیل فرم درخواست فعالسازی :GPRS
برای فعا لس ��ازی اینترنت همراه اول نیاز به ثبت درخواست وجود دارد این کار را میتوانید از مسیر زیر
انجام دهید.
درخواست فعالسازی  > GPRS > GPRSسرویسها > www.mci.ir

ب .دریافت تنظیمات  GPRSویژه گوشی خودتان:
جهت دریافت تنظیمات گوشی میتوانید با ارسال نوع و مدل گوشی یا شماره سریال گوشی ازطریق پیام
کوتاه به شماره  ،8008و یا از طریق وارد کردن شماره تلفن خود در مسیر زیر اقدام نمایید.
تنظیمات  GPRSو  > GPRS > MMSسرویسها > www.mci.ir

 .2سیمکارت ایر انسل:
ایرانس ��ل تنظیمات  GPRSرا از طریق پیام کوتاه ( )SMSبرای مش ��ترکین ارسـال مینماید .در صورتی که
پیام کوتاه حاوی تنظیمات را دریافت و یا ذخیره نکردهاید ،میتوانید با ش ��مارهگیری مطابق ش���کل زیر
این اطالعات را دریافت نمایید.

* 130 * 3 * 6 #
پس از دریافت پیام کوتاه حاوی تنظیمات ،آنرا باز و در گوشی ذخیره ( )saveنمایید تا تنظیمات GPRS

به گوش ��ی منتقل ش ��ود.اکنون میتوانید با فعال کردن  packet dataاز قسمت تنظیمات شبکه گوشی
خود ،به اینترنت متصل شوید.
ممکن اس ��ت بعد از فعا لس ��ازی ،چند ساعت طول بکشد تا اینترنت گوش���ی شما فعال گردد .زمانی که
اینترنت گوشی همراه شما فعال شد ،با باز کردن مرورگر گوشی ،یک آیکون کوچک (متشکل از حرف  Eیا
 Gو یا دو عدد فلش معکوس) در باالی صفحه نمایش داده میشود.
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خیابان قائممقام فراهانی ،خیابان مشاهیر ،تلفـن89 3061 61 :
خیابان غفاری ،پالک 15
نمابـرinfo@etadbir.com 89 306565 :
www.etadbir.com

