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1. Belépés a Mobil Broker kereskedési rendszerbe
A Mobil Broker kereskedési rendszer webes alapú, a legtöbb
internetkapcsolattal rendelkező „okostelefonról” elérhető a világ minden,
megfelelő internet lefedettséggel rendelkező pontján. Nincs helyhez kötöttség és
még számítógéppel sem kell rendelkeznie ahhoz, hogy tőzsdei megbízásokat
adjon.

Telefonja böngészőjébe írja be a következő címet:
https://m.tozsdezz.hu/
Amennyiben már rendelkezik számlával Társaságunknál, kattintson a
Mobil Broker gombra és felhasználónevével, valamint jelszavával be
tud lépni a felületre. Amennyiben még nem ügyfelünk, a demo gombra
kattintva léphet be.

Mely mobiltelefonokról érhető el a Mobil Broker alkalmazás?
A Mobil Broker felületen keresztül többszáz féle mobiltelefonról követhetőek
a kereskedési adatok és majdnem 200 típus alkalmas a kereskedésre is. A
legegyszerűbb módja, hogy megtudja, hogy az Ön készüléke alkalmas-e a
kereskedésre, ha belép a felületre. Amennyiben nem látja a következő
üzenetet, az Ön készüléke kereskedésre alkalmas:
„Az Ön telefonjáról kereskedési rendszerünk nem elérhetö!”
Ha a „Bővebb információ”-ra kattint, egy listát fog találni, amely tartalmazza a kereskedésre
alkalmas telefonok egy részét. Azonban a teljes lista ennél bővebb, tekintettel arra, hogy igen
gyorsan változik.
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy telefonjának paraméterei alapján alkalmas lehet a
kereskedésre,
de
nem
találja
a
listában,
írjon
Társaságunknak
a
mobilbroker@randomcapital.hu oldalra és amennyiben lehetséges, bővítjük az alkalmas
telefonok körét.

2. A Mobil Broker használata
A belépést követően beállított részvények árfolyamát láthatjuk. A
Lista szerkesztése gombra kattintva adhatunk hozzá, vagy
törölhetünk értékpapírokat.
Az értékpapír nevére kattintva megnyílik az ajánlati könyv, valamint
a részvény árfolyama. Az adatok 15 másodpercenként frissülnek.
Megbízást kezdeményezhetünk az ajánlati könyvre kattintva, vagy a
lap alján található Vétel, illetve Eladás gomb alatt.
Az alsó menüsorból érhetők el a különböző számlainformációk, mint
például az értékpapír- és pénzegyenleg, valamint a nettó pozíció.

A Mobil Broker a Netboon kereskedési rendszer mobiltelefonokra optimalizált
változata, így funkcióik megegyeznek. A különböző menüpontok leírásához
kérjük, tekintse meg a Netboon kereskedési rendszer felhasználói kézikönyvét!

3. Mobil Broker iPhone alkalmazás
A letölthető iPhone alkalmazás riasztás funkciója lehetővé teszi, hogy akkor is értesüljünk arról, ha
egy értékpapír eléri az általunk várt árfolyamot, ha éppen nem vagyunk belépve a Mobil Brokerbe. A
folyamatos adatkapcsolat miatt pedig 2-3 másodpercenként frissülnek az adatok, ellentétben a webes
Mobil Broker felülettel, ahol 15 másodpercenként.

A Mobil Broker Apple iPhone alkalmazása ingyenesen letölthető az Apple Store-ból.

A belépés után a vezető részvények árfolyamát láthatjuk. A
csengő ikonra kattintva aktiválhatjuk az árfolyamriasztás funkciót.

Kattintás után az „Értesítések” fül nyílik meg, ahol beállíthatjuk
azt az árszintet, ahol értesítést szeretnénk. A riasztás push üzenet
formájában érkezik.

A „Lista” fül alatt kattintson az Értékpapír lista melletti plusz
jelre és a megnyíló oldalon módosíthatjuk a megjelenítendő
értékpapírokat.

Ha rákattintunk egy értékpapírra, megnyílik egy ablak, amely
minden információt tartalmaz, amely szükséges lehet a
kereskedéshez. A bal felső sarokban a kötéslistára kattintva
megjelenik a kiválasztott értékpapírra szűkített kötéslista, ahonnan
tovább léphetünk a teljes listára. Eladási vagy vételi megbízást az
ajánlati könyvre kattintva adhatunk meg.
A grafikon megtekintésekor a telefont eldöntve teljes képernyő
nézetre vált át.

Az alkalmazás további funkció megegyeznek a
webes Mobil Broker funkcióival.

4. Elérhetőségek
További hasznos információért látogasson el weboldalunkra a
http://www.randomcapital.hu oldalra, ahol a leggyakrabban felmerülő
kérdésekre is választ kap a http://www.randomcapital.hu/gyik.html linken.

Amennyiben további kérdése merülne fel, írjon e-mailt az info@randomcapital.hu címre.

Sikeres kereskedést kívánunk!

