شرکت رایان هم افزا در ابتدای سال  8931نسخه جدیدی از سامانه معامالت برخط اکسیر را منتشر نموده است  ،این نسخه ضمن
ارتقای نرم افزاری و افزودن امکانات مورد نیاز مشتریان به سامانه  ،بهبود قابل توجهی در گرافیک و جانمایی اطالعات داشته است.
در این نسخه اطالعات به نحوی نمایش داده می شوند که مشتری به راحتی بتواند بازار را رصد کرده و اقدام به معامله نماید .همچنین
رنگبندی مناسب این نسخه می تواند نظر مخاطب را جلب نماید.



اضافه شدن داشبورد پرتفوی مشتری در پایین صفحه اصلی
در انتهای صفحه اصلی نوار سبز رنگی اضافه شده است که کاربر می تواند با باز کردن این نوار اطالعات مربوط به سود و زیان پرتفوی را به راحتی مشاهده
نماید .همچنین نمایش سقف خرید ،مبلغ بلوک شده از دیگر امکانات این نوار است.

پین عمودی
زمانی که پین در حالت عمودی قرار دارد ،با کلیک بر روی آیکون باز/بسته کردن به صورت کشویی ،نوار به سمت باال حرکت میکند .تا زمانی که ماوس
در محدوده پرتفوی لحظه ای قرار دارد ،این گزارش نمایش داده می شود .زمانی که ماوس را تکان دهیم و از محدوده خارج کنیم ،به صورت اتوماتیک نوار
به پایین آمده و محو میشود.
پین اریب
زمانی که پین را به حالت اریب در بیاوریم ،نوار از حالت محو به حالت پررنگ در میآید و در همین حالت نیز باقی میماند .اگر بر روی آیکون باز/بسته
کردن نوار کلیک کنیم ،نوار به سمت باال حرکت میکند و در همین حالت نیز باقی میماند .اگر ماوس را در هر جای صفحه ببریم ،این نوار و گزارش به
همین صورت باقی میماند و نوار به سمت پایین نمیرود.
پین افقی
زمانی که پین به حالت افقی در میآید ،نوار ناپدید می شود و زمانی که ماوس بر روی نوار قرار گرفت مشاهده می شود .همچنین اگر نوار باز شده و به
باال کشیده شود همین اتفاق رخ میدهد یعنی زمانی که ماوس بر روی محدوده آن باشد مشاهده میشود و زمانی که از آن محدوده خارج شود ،ناپدید
میشود.



امکان تغییر رنگ پس زمینه در چهار طیف رنگ خاکستری



افزودن اطالعات بیشتر در پنل اطالعات نماد



نمایش قیمت نقطه ای با حرکت موس روی نمودار معامالت روزانه



افزودن فیلتر انتخاب ستون در گزارش پورتفوی لحظه ای





ماشین حساب :نمایش پیش فرض سقف خرید در فیلد سرمایه

تفکیک نمایش وضعیت نماد ممنوع و مجاز در اطالعات نماد
در قسمت اطالعات نماد با تفکیک رنگ قرمز و نمایش آیکون در کنار نماد وضعیت نماد در یک نگاه برای کاربر مشخص می شود.



قرار دادن لینک " باشگاه مشتریان " در سامانه اکسیر



تغییر نحوه عملکرد سوییچ بین پنل عرضه و تقاضا و نمودار
با کلیک روی آیکون مشخص شده در تصویر می توانید بین دو پنل عرضه و تقاضا و نمودار تکنیکال نماد جابجا شد.



امکان ایجاد پیغام در صفحه ی ثبت درخواست پرداخت وجه

نام پارامتر در کارگزاری" :پیام درخواست های پرداخت وجه آنالین"



پارامتریک کردن اعتبار توکن امنیتی در سامانه اکسیر:

نام پارامتر در کارگزاری ":حداکثر زمان عدم فعالیت کاربر در سیستم آنالین به دقیقه" میباشد و مقدار پیش فرض آن برای تمام کارگزاری ها  042دقیقه است.



فعال شدن گزینه پیامک اعالنها برای هر مشتری از طریق بک آفیس
در تعریف مشتری آنالین در فرم اعطای مجوز معامالت برخط مشتری با زدن تیک زیر فعال می شود
اطالع رسانی اعالن های اکسیر از طریق پیامک:

