راهنمای استفاده از سامانه تحت وب رایان همراه

مشخصات و امکانات نرم افزار :

 -مشاهده پنج مظنه برتر

 -استفاده از ابزار ماشین حساب هنگام ارسال سفارش

 -مشاهده پورتفوی سپرده گذاری

 -ارسال سفارش بر اساس سرمایه

 -مشاهده پورتفوی لحظه ای

 -استعالم نوبت سفارش

 -مشاهده ریز گردش حساب

 -ثبت درخواست پرداخت وجه

 -پرداخت الکترونیک

 -مشاهده بیانیه های ریسک و تایید آن ها

 -امکان خرید عرضه اولیه سهام

 -مشاهده صف های عرضه و تقاضا در صفحه ی ثبت سفارش

 -امکان ثبت سفارش خرید از محل حساب های بانکی

 -امکان مشاهده مبلغ بلوکه شده  ،سقف خرید و جمع کل

 -دریافت لحظه ای پیامهای ناظر بازار

 -مشاهده نمودار تغییرات شاخص ها و صنایع

 -ارسال لحظه ای سفارشات خرید و فروش

 -نمایش جهت معامالت در بخش اطالعات نماد

 -تعریف دیده بان بازار و ارسال سفارشات از طریق فرم دیده بان

 -تقسیم سفارش های بزرگ

ورود به سامانه :

برای ورود به سامانه تحت وب رایان همراه ،آدرس سامانه اکسیر کارگزاری مورد نظر خود را در مرورگر تلفن همراه خود وارد نمایید.
در صفحه ی باز شده نام کاربری و رمز عبور سامانه معامالت بر خط (آنالین) خود را وارد کنید.
با کلیک بر روی عالمت

میتوانید گذرواژه ی وارد شده را مشاهده نمایید.

سپس روی دکمه " ورود " کلیک کنید.

 منوی پورتفو
بعد از ورود به سامانه منوی پورتفو به شما نمایش داده میشود.
این منو شامل سه تب :لحظه ای  ،سپرده گذاری و قدیمی میباشد.
پورتفوی لحظه ای تنها شامل اطالعات حاصل از معامالتی ست که نزد کارگزاری
مورد نظر انجام گرفته است .با کلیک روی سطر هر نماد فرمی شامل جزئیات نماد
مورد نظر مانند :قیمت میانگین  ،قیمت سر به سر  ،بهای تمام شده  ،ارزش لحظه ای
 ،سود و زیان کل و ....به شما نمایش داده میشود .در انتهای این فرم با انتخاب گزینه
اطالعات نماد ،کلیه اطالعات مربوط به معامالت مانند اطالعات عرضه و تقاضا  ،قیمت
آخرین معامله  ،درصد تغییر ،حجم مبنا  ،وضعیت نماد و ...به همراه نمودار تغییرات
قیمت به شما نمایش داده میشود .همچنین با کلیک روی گزینه ثبت سفارش میتوانید
اقدام به ارسال سفارش روی نماد انتخاب شده نمایید .شما در هرلحظه میتوانید با
کلیک روی عالمت

در باالی صفحه  ،اطالعات نمادها را بروزرسانی نمایید.

در تب پورتفوی سپرده گذاری شما می توانید لیست دارایی های خود ( نزد
کارگزاری موردنظر) را مشاهده نمایید .با کلیک روی نام هر نماد امکان مشاهده ی
اطالعات آن نماد و همچنین ثبت سفارش جدید روی آن فراهم می گردد.
تب پورتفوی قدیمی شامل اطالعات مربوط به نمادهایی ست که قبال در آنها مانده
داشته و آنها را به فروش رسانده اید .در این قسمت با کلیک روی نام هر نماد اطالعات
مربوط به فروش آن به شما نمایش داده می شود .همچنین امکان مشاهده اطالعات
نماد و ثبت سفارش روی آن در این فرم نیز وجود دارد.

 منوی دیده بان
جهت دسترسی به لیست دیده بان های بازار از منوی فوق استفاده نمایید .در این
منو عالوه بر امکان مشاهده لیست دیده بان های خود در باالی صفحه ،با کلیک روی
عالمت  ،امکان افزودن دیده بان های جدید  ،ویرایش یا حذف دیده بان انتخاب
شده و همچنین افزودن نمادهای جدید به دیده بان دلخواه خود وجود دارد .برای
افزودن نماد جدید ابتدا روی دیده بان مورد نظر کلیک کرده و سپس با انتخاب
عالمت  ،روی گزینه افزودن نماد کلیک کرده و در فرم باز شده نماد مورد نظر را
جستجو و به دیده بان دلخواه خود اضافه نمایید .در باالی این صفحه همچنین با
کلیک روی عالمت

 ،امکان جستجو و مشاهده ی کلیه ی نمادها وجود دارد.

در لیست دیده بان اطالعات هر نماد در سطر های جداگانه قابل مشاهده میباشد.
درصورتیکه برای نمادی پیغام ناظر وجود داشته باشد  ،با کلیک روی عالمت
امکان مشاهده پیام های مربوط به نماد انتخابی وجود دارد .همچنین با کلیک روی
سطر هر نماد امکان مشاهده اطالعات نماد و ثبت سفارش روی نماد مورد نظر فراهم
می گردد.

 منوی سفارشات
جهت ثبت سفارش جدید  ،مشاهده سفارشات باز و همچنین مشاهده تاریخچه
سفارشات خود میتوانید از منوی سفارشات استفاده نمایید.
این منو شامل سه تب :سفارشات باز  ،دفتر سفارشات و دفتر عرضه می باشد.
در تب سفارشات باز کلیه ی سفارشات با وضعیت در صف به شما نمایش داده
میشود .با کلیک روی سطر هر سفارش جزئیات آن مانند نوبت سفارش ،نوع اعتبار
و ...به شما نمایش داده میشود .همچنین در این قسمت میتوانید سفارش مورد نظر
خود را لغو  ،ویرایش و یا کپی نمایید .در انتهای این تب با کلیک روی گزینه ثبت
سفارش میتوانید اقدام به ارسال سفارش خرید و فروش روی نمادهای دلخواه خود
نمایید .در فرم ثبت سفارش امکان مشاهده  5مظنه برتر بازار و ثبت سفارش با
مشخص کردن تعداد  ،قیمت  ،نوع اعتبار  ،محل تامین اعتبار  ،حجم نمایشی و در
صورت لزوم تقسیم سفارش وجود دارد .
توجه داشته باشید که در کلیه منوی های این برنامه همواره در انتهای صفحه سقف
خرید به همراه ساعت رسمی به شما نمایش داده میشود .همچنین با کلیک روی
در انتهای صفحه  ،مجموع ارزش پورتفو  ،سود و
گزینه
زیان کل و مجموع مبالغ بلوکه شده به شما نمایش داده میشود.
در تب دفترسفارشات و دفتر عرضه نیز میتوانید با کلیک روی عالمت

و

انتخاب فیلترهای موردنظر برای جستجو  ،کلیه سفارشات خود را طبق فیلترهای
مشخص شده جستجو و تاریخچه آنها (زمان ارسال ،تعداد ،قیمت و )...را مشاهده
نمایید .با کلیک روی سطر هر سفارش جزئیات سفارش به همراه سوابق آن به شما
نمایش داده میشود.

 منوی معامالت

کلیه معامالت انجام شده طی روز جاری به همراه قیمت میانگین  ،تعداد و ارزش معامله در این منو به شما نمایش داده میشود.

 سایر منوهای برنامه
با کلیک روی گزینه بیشتر  ،امکان دسترسی به سایر منوهای برنامه به شما داده میشود .این منو ها عبارتند از:

شرکت کارگزاری :در ابتدای این لیست نام شرکت کارگزاری به شما نمایش داده میشود که با کلیک روی آن اطالعات
مربوط به شرکت کارگزاری مانند شماره تلفن  ،آدرس شرکت و آدرس وبسایت های شرکت کارگزاری قابل مشاهده خواهد بود.

اطالعات کاربری :این قسمت مربوط به اطالعات حساب کاربری شما میباشد .با کلیک روی آن اطالعاتی مانند نام ،کد
بورسی ،سقف خرید و ...به شما نمایش داده میشود .در این فرم همچنین امکان مشاهده بیانیه های ریسک و تایید آنها برای
کاربران فراهم شده است.

ثبت سفارش جدید :در این قسمت میتوانید برای ثبت سفارش جدید اقدام نمایید .با انتخاب این گزینه ،بعد از جستجو و
انتخاب نماد مورد نظر وارد فرم ثبت سفارش جدید میشوید.

پیام ها :شما میتوانید کلیه ی پیام های ناظر بازار را به همراه پیام های مدیر
معامالت و رایان هم افزار در این قسمت مشاهده نمایید .با کلیک روی سطر هر پیام
متن پیام به شما نمایش داده میشود .همچنین میتوانید با کلیک روی عالمت

در

باالی صفحه و جستجوی کلیدواژه دلخواه  ،پیام های مورد نظر خود را جستجو و
مشاهده نمایید.

شاخص :با کلیک روی گزینه شاخص ،اطالعات و نمودار مربوط به کلیه
شاخص های بازار مانند شاخص کل ،شاخص بازار اول ،شاخص هم وزن ،شاخص 03
شرکت بزرگ و ...به شما نمایش داده میشود .همچنین در تب صنایع میتوان نمودار و
اطالعات شاخص هر صنعت مانند بانکها ،حمل و نقل ،خودرو و ....را به تفکیک مشاهده
و بررسی کرد .با کلیک روی هر نقطه از نمودار  ،زمان و مقدار شاخص در آن زمان به
شما نمایش داده میشود.

درخواست وجه :در این قسمت میتوانید درخواست های پرداخت وجه خود را با توجه به جدول زمانی سقف پرداخت و با مشخص کردن مبلغ و شماره حساب به ثبت برسانید.
همچنین در انتهای صفحه سابقه درخواست های پرداخت وجه شما به همراه اطالعاتی نظیر وضعیت ،مبلغ ،تاریخ ،شماره حساب و ....به شما نمایش داده میشود.
واریز وجه :شما میتوانید با انتخاب این فرم و مشخص کردن مبلغ و درگاه مورد نظر اقدام به واریز وجه به حساب کاربری و افزایش سقف خرید خود نمایید .همچنین در انتهای صفحه
سابقه واریزهای شما به همراه اطالعاتی نظیر مبلغ ،تاریخ ،وضعیت ،درگاه پرداخت،کد پیگیری و ...قابل مشاهده میباشد.
گزارش گردش حساب :از طریق منوی گزارش گردش حساب می توانید با انتخاب گزینه

و اعمال فیلترهای مورد نظر ،گزارش گردش حساب خود را به بصورت خالصه گزارش

(شامل مقادیر "اصل و سود اوراق مشارکت بانکی" " ،مانده بدون معاالت آخر" و "مانده نهایی") و جزئیات هر تراکنش مشاهده و بررسی نمایید .

وضعیت اتصال :در این قسمت وضعیت اتصال با سرور بررسی شده و ارتباط مناسب با عالمت

نمایش داده

میشود.
تنظیمات :جهت تغییر پارامترهای پیش فرض برنامه می توانید از منوی تنظیمات استفاده و تغییرات مورد نظر خود را
اعمال نمائید .
نسخه برنامه :اطالعات مربوط به آخرین نسخه برنامه در این قسمت به کاربران نمایش داده میشود.

