راهنوای سیستن

ورود به ساهانه خرید و فروش

ًکتِ :پیطٌْاز هی کٌین بزای سزػت بْتز اس آذزیي هزٍر گز فایز فاکس استفازُ کٌیس.
ضوا هی تَاًیس آذزیي ًسرِ هزٍر گز فایز فاکس را اس  http://www.mozilla.comزاًلَز کٌیس.
بزای ٍرٍز بِ ساهاًِ ًام کاربزی  ،کلوِ ػبَر را ٍارز ًواییس.
زر غَرتی کِ ًام کاربزی ٍ یا کلوِ ػبَر اضتباُ باضس کس اهٌیتی زر سیستن ًوایص زازُ هی ضَز ٍ بزای ٍرٍز بایس ایي کس را ًیش ٍارز ًواییس.

ًکتِ :زر غَرتی کِ  5هزتبِ کلوِ ػبَر را اضتباُ ٍارز ًواییسً ،ام کاربزی زر ساهاًِ هسسٍز هی ضَز ٍ اهکاى ٍرٍز بِ سیستن ٍجَز ًسارز .زر
غَرت هطاّسُ پیغام "ًام کاربزی زر سیستن هسسٍز هی باضس" با هسیزیت سیستن تواس بگیزیس.

اگز رهش ػبَر ٍ یا ًام کاربزی ذَز را بزای ٍرٍز بِ سیستن فزاهَش کززُ ایس ،اس عزیك لیٌک "فزاهَضی کلوِ ػبَر یا ًام کاربزی" ٍ ٍارز کززى
آزرس ایویل  ،اعالػات رهش ػبَر ٍ ًام کاربزی بزای ضوا ارسال هی گززز.

هٌَ ّای سیستن :
 .1ارسال سفارش
 .2هؼاهالت
 .aلیست ذزیس ٍ فزٍش ّا
 .bپزتفَی
 .3حسابساری
 .aهطاّسُ حساب
 .bتماضای ٍجِ
.c

ٍاریش ٍجِ

 .4آًالیي هي
 .aاعالػات کاربز
 .bتغییز رهش ػبَر
.c

غٌسٍق پیام

 .5اعالػات باسار
.a
 .6تواس باها
 .7ذزٍج

پیغام ّای ًاظز باسار

 - 1ارسال سفارش

زر لسوت باالی غفحِ اغلی اعالػات هزبَط بِ باسار ًوایص زازُ ضسُ است .ایي اعالػات ضاهل حجن هؼاهالت باسار (هیلیَى) ،تؼساز کل
هؼاهالت ،ارسش باسار (هیلیارز ریال) ٍ ضاذع کل هی باضس.

زر لسوت بؼس هطرػات کاربز ًوایص زازُ ضسُ است .ایي اعالػات ضاهل ًام کاربزی  ،هاًسُ لابل بززاضت ،هاًسُ حساب ٍ همسار بلَکِ ضسُ
هی باضس.

هاًسُ حساب :هبلغ ریالی هاًسُ حساب ضوا ًشز کارگشار هی باضس .
همسار بلَکِ ضسُ :زر غَرتی کِ سفارش ذزیسی زر سیستن ثبت ضَز ،بِ هیشاى هبلغ ذزیس اس هاًسُ حساب فزز بلَکِ هی گززز .هثال اگز هاًسُ
حساب فزز ًشز کارگشار  1111111ریال باضس ٍ سفارضی بِ هبلغ  711111زر سیستن ثبت ضَز ،همسار هبلغ بلَکِ ضسُ  711111هی باضس.
هاًسُ لابل بززاضت :اس کسز هبلغ بلَکِ اس هاًسُ حساب بسست هی آیس .زر هثال باال بِ ػلت ایٌکِ سفارضی بِ هبلغ  711111زر سیستن ثبت
ضسُ است  ،هطتزی فمظ هی تَاًٌس بِ هیشاى  ٍ 1111111-711111یا بِ ػبارت زیگز  311111ریال سفارش جسیس ٍارز ًوایس .با حذف
سفارضات ذزیس اس سیستن همسار هبلغ بلَکِ کن ٍ همسار هاًسُ لابل بززاضت افشایص هی یابس.

زیسُ باى باسار:

زر ایي لسوت هی تَاى لیستی اس سْام را بزای هطاّسُ لحظِ ای تغییزات آى زر پٌل اضافِ ًوَز.

 - 1بزای بستي غفحِ زیسُ باى باسار استفازُ هی ضَز .با اًتراب ایي لسوت کل لسوت زیسُ باى سْام بستِ هی ضَز .
 - 2فضای ًوایص اعالػات سْام را سیاز هی کٌس .با ّز بار کلیک بز رٍی ایي لسوت  ،فضای بیطتزی بِ زیسُ باى باسار اذتػاظ زازُ
هی ضَز
 - 3فضای ًوایص اعالػات سْام را کن هی کٌس .با ّز بار کلیک بز رٍی ایي لسوت  ،فضای کوتزی بِ زیسُ باى باسار اذتػاظ زازُ هی
ضَز .
 - 4بزای زستِ بٌسی سْام ّا هی تَاى تَسظ ایي آیکَى  ،گزٍُ جسیس را بِ زیسُ باى اضافِ ًوَز ٍ سْام هَرز ػاللِ را زر ّز گزٍُ
زستِ بتسی کزز.
 - 5گزٍُ ّای تؼزیف ضسُ تَسظ کاربز زر ایي لسوت ًوایص زازُ هی ضَز .با اًتراب ًام گزٍُ سْام زستِ بٌسی ضسُ زر آى گزٍُ لابل
ًوایص هی باضس.
 - 6با اًتراب ایي لسوت  ،گزٍُ اًتراب ضسُ حذف هی ضَز7.
هزاحل اًجام کار بِ ضزح سیز هی باضس.
زر لسوت پاییي غفحِ  ،اگز ػولیات ذزیس را هی ذَاّیس اًجام زّیس بز رٍی کلیس ذزیس ٍ بزای ػولیات فزٍش ،کلیس فزٍش را اًتراب ًواییس.
زر غَرت اًتراب کلیس ذزیس  ،رًگ سهیٌِ بِ سبش ٍ بزای فزٍش بِ رًگ لزهش تغییز هی یابس .زر لسوت سْامً ،ام سْن هَرز هؼاهلِ را جستجَ
ًواییس .پس اس اًتراب ًام سْن  ،زر لسوت سوت چپ غفحِ ًوایص اعالػات لیوت ّای هَرز هؼاهلِ سْن زر باسار سْام ًوایص زازُ هی
ضَز .زر لسوت حجن  ،تؼساز سْن هَرز هؼاهلِ را ٍارز ًواییس .زر لسوت لیوت ،لیوت ذزیس ٍ یا فزٍش ٍ ،احس ّز سْن را ٍارز ًواییسًَ .ع
حساب  ،بایس حساب ًشز کارگشار باضس.
ًکتِ :زر غَرتی کِ فزم لزازاز بززاضت لحظِ ای اس باًک هلت را بِ کارگشاری تحَیل زازُ ایس  ،هی تَاًیس اس گشیٌِ ًَع حساب "باًک هلت"
استفازُ ًواییس .زر ایي غَرت هبلغ ذزیس سْن اس حساب ضوا ًشز باًک هلت بززاضت هی گززز.
بِ غَرت پیص فزؼ  ،اػتبار ّز سفارش تا پایاى ساػت هؼاهالت ّواى رٍس هی باضس .ضوا هی تَاًیس اػتبار سفارش را اس عزیك کلیک بز رٍی
گشیٌِ "پیطزفتِ" تغییز زّیس .با کلیک بز رٍی گشیٌِ "پیطزفتِ" زر لسوت "اػتبار سفارش" هی تَاًیس اػتبار سفارش را تغییز زّیس.
ًَع سفارش :سفارضات زر ایي ساهاًِ بِ "غَرت سفارش" هحسٍز هی باضٌس" .سفارش هحسٍز" بِ سفارضی گفتِ هی ضَز کِ تؼساز ٍ ًزخ
سفارش هؼیي باضس .زر ایي ًَع اس سفارضات ٍارز کززى حجن ٍ لیوت سْن الشاهی هی باضس.

حسالل حجن :پز کززى ایي لسوت اذتیاری هی باضس. .بِ ػٌَاى هثال  ،زر غَرتی کِ حجن سْن را  1111ػسز ٍارز ًواییس ٍ ًزخ ّز سْن ّن
 1111ریال باضس .اگز حسالل حجن را ػسز  1111تؼییي ًواییس ٍ ،کلیس ارسال سفارش را کلیک ًواییس ،ایي سفارش تٌْا زر غَرتی هؼاهلِ
هی ضَز کِ زر ّواى لحظِ ارسال سفارش  1111 ،ػسز اس سْن را بِ ًزخ تؼییي ضسُ بتَاًس ذزیساری کٌس .اگز زر ّواى لحظِ فمظ 911
سْن بزای فزٍش زر ساهاًِ بَرس ٍجَز زاضتِ باضس  ،سفارش  1111ػسزی ٍارز ضسُ اس ساهاًِ بَرس حذف هی ضَز .ػسز لزار گزفتِ زر
لسوت حسالل حجن بشرگتز اس غفز ٍ کَچکتز اس حجن سْن هی باضس.
حجن ًوایطی :پز کززى ایي لسوت اذتیاری هی باضس .بِ ػٌَاى هثال ،زر غَرتی کِ حجن سْن را  1111ػسز ٍارز ًواییس ٍ زر لسوت حجن
ًوایطی ػسز  311را ٍارز ًواییس ،سفارش ضوا زر غف ّای ذزیس ٍ فزٍش بِ غَرت  311ػسزی ًوایص زازُ هی ضَز .زر غَرتی کِ 311
ػسز اس سفارش  1111ػسزی هَرز هؼاهلِ لزار گزفت311 ،تای بؼسی ٍارز ساهاًِ هؼاهالت هی ضَز .ایي سفارضات بِ ًام سفارضات Ice
 Bergهؼزفی ضسُ اًس .ػسز لزار گزفتِ زر لسوت حجن ًوایطی بشرگتز اس غفز ٍ کَچکتز اس حجن سْن هی باضس.
اػتبار سفارش:


رٍس :سفارش ٍارز ضسُ فمظ زر ّواى رٍس زر ساهاًِ هؼاهالت فؼال هی باضس ٍ زر غَرتی کِ هؼاهلِ ًطَز زر اًتْای رٍس اس سیستن
هؼاهالت بَرس حذف هی گززز.



هؼتبز تا تارید :تا تارید تؼییي ضسُ تَسظ کاربز زر ساهاًِ هؼاهالت بَرس ،فؼال هی هاًس ٍ زر غَرتی کِ تا پایاى ساػت هؼاهالت
بَرس زر تارید تؼییي ضسُ هؼاهلِ غَرت ًگیزز اس سیستن هؼاهالت بَرس حذف هی ضَز.



هؼتبز تا لغَ  :سفارش ٍارز ضسُ  ،تا سهاًی کِ کاربز آى را اس سیستن حذف ًکٌس ،زر سیستن هؼاهالت بَرس فؼال بالی هی هاًس.



اًجام ٍ حذف :با ٍارز ضسى سفارش بِ سیستن هؼاهالت بَرس ّ ،ز اًساسُ اس سفارش کِ ّواى لحظِ لابل اًجام باضس ،اًجام هی ضَز
ٍ بمیِ سفارش اس سیستن حذف هی ضَز .بِ ػٌَاى هثال  ،اگز تؼساز ً ٍ 1111زخ  1111باضس .زر غَرتی کِ سفارش اس ًَع ذزیس
باضس ٍ فمظ  111سْن بزای فزٍش زر سیستن زر ًزخ ٍ 1111جَز زاضتِ باضس ،فمظ تؼساز  111ذزیس اًجام هی ضَز ٍ  911تای
زیگز اس سیستن بَرس حذف هی ضَز.



جلسِ هؼاهالت :زر پایاى جلسِ هؼاهالتی جاری بَرس ،سفارش اس سیستن حذف هی ضَز.



زاهٌِ اػتبار :بِ تؼساز رٍس هؼیي  ،سفارضات را زر سیستن هؼاهالت بَرس ًگِ هی زارز ٍ سپس حذف هی کٌس.

اعالػات سْام

زر ٌّگاهی کِ ًام سْام را اًتراب ًواییس ،اعالػات سْام هاًٌس ضکل باال ًوایص زازُ هی ضَز.

ًکتِ :قیوت وارد ضده در سفارش خرید و فروش بین آستانه باال و پایین باید باضد .در غیر اینصورت سفارش به سیستن هعاهالت
بورس ارسال نوی گردد.

در صورتی که دایره سبس رنگ در قسوت سوت چپ نوایص داده ضود  ،ارتباط سیستن با سیستن هعاهالت بورس برقرار است .اگر
دایره قرهس رنگ نوایص داده ضود  ،ارتباط سیستن ضوا جهت نوایص اطالعات سهام قطع ضده است و اطالعات نوایص داده ضده
به روز نوی باضد.
هعاهالت با :Mouse
بستِ بِ ایٌکِ بِ رٍی کسام سغز ٍ ستَى کلیک ضَز ،یک زستَر ٍاحس بِ غَرت سیز پز هی ضَز.
اگز زر ستَى حجن هؼاهالت ّواًٌس ضکل باال ،همسار کلیک ضسُ بزابز  500,,باضس با یک هحاسبِ حجن تجوؼی سیز اس حاغل جوغ هحسٍزُ
ّای باالتز بسست هی آیس6111=5611+511 .
زر ایي حالت سوت هؼاهلِ بِ جْت ذزیس است .لذا رًگ سهیٌِ پیص فزؼ سبش ذَاّس ضس ،سیزا بِ رٍی همازیز حجن زر جْت فزٍش کلیک
ضسُ است .اگز ایي زستَر فَرا ارسال ضَز ٍ زستَر ذزیس هرفی ٍجَز ًساضتِ باضس 6111 ،سْن ذزیس ذَاّس ضس 511 .سْن زرلیوت
 5611 ٍ 2667سْن زر لیوت .2686
اگر جهت هعاهله خرید باضد:
اگز کاربز بز رٍی تؼساز سفارش ذزیس کلیک کٌس.
جْت :ذزیس
حجن پیص فزؼ (همسار )1
حجن:
سغز لیوت هحسٍزُ کلیک ضسُ است.
لیوت:
اگز کاربز بز رٍی حجن سفارش ذزیس کلیک کٌس.
جْت :فزٍش
حجن تجوؼی اس هحسٍزُ جاری تا اٍلیي هحسٍزُ
حجن:
سغز لیوت هحسٍزُ کلیک ضسُ است.
لیوت:
اگز کاربز بز رٍی لیوت سفارش ذزیس کلیک کٌس.

جْت:
حجن:
لیوت:

فزٍش
حجن پیص فزؼ (همسار )1
سغز لیوت هحسٍزُ کلیک ضسُ است.

اگر جهت هعاهله فروش باضد:
اگز کاربز بز رٍی تؼساز سفارش فزٍش کلیک کٌس.
جْت :فزٍش
حجن پیص فزؼ (همسار )1
حجن:
سغز لیوت هحسٍزُ کلیک ضسُ است.
لیوت:
اگز کاربز بز رٍی حجن سفارش فزٍش کلیک کٌس.
جْت :ذزیس
حجن تجوؼی اس هحسٍزُ جاری تا اٍلیي هحسٍزُ
حجن:
سغز لیوت هحسٍزُ کلیک ضسُ است.
لیوت:
اگز کاربز بز رٍی لیوت سفارش فزٍش کلیک کٌس.
جْت :ذزیس
حجن پیص فزؼ (همسار )1
حجن:
سغز لیوت هحسٍزُ کلیک ضسُ است.
لیوت:

زیسُ باى باسار:

ضوا هی تَاًیس ًوازّای هؼاهالتی زلرَاُ را زر ایي لسوت اضافِ ًواییس ٍ زر ّز لحظِ تغییزات لیوت آًْا را هطاّسُ ًواییسّ .وچٌیي زر ایي
لسوت اهکاى زستِ بٌسی ٍ تؼزیف گزٍُ ّای هرتلف بزای کاربز ٍجَز زارز.
بزای تؼزیف گزٍُ جسیس بز رٍی ػالهت

زر کٌار گزٍُ جسیس  ،کلیک ًواییس ٍ سپس ًام زستِ بٌسی ذَز را ٍارز ًواییس .زر غَرتی کِ

برَاّیس گزٍُ تؼزیف ضسُ را حذف ًواییس ،پس اس اًتراب گزٍُ بز رٍی ػالهت
کززى ًواز ّای هؼاهالتی (سْام) زر ّز گزٍُ بز رٍی ػالهت

کلیک ٍ گزٍُ هَرز ًظز را حذف کٌیس .بزای اضافِ

کلیک ًواییس ٍ ًام سْن هَرز ًظز را جستجَ ًواییس.

پس اس اًتراب ًام سْن با کلیس ثبت  ،سْن هَرز ًظز زر گزٍُ تؼزیف ضسُ ًوایص زازُ هی ضَز.
بزای حذف سْن اس گزٍُ هی تَاًیس اس ػالهت ضزبسر لزار گزفتِ زر کٌار ًواز  ،سْن را اس لیست ذارج ًواییس.

سفارضات اهزٍس:

سفارضاتی را کِ بِ ساهاًِ هؼاهالت بَرس ارسال هی کٌین زر ایي لسوت هی تَاًین ٍ ،ضؼیت آًْا را بزرسی کٌین.


ًوازً :ام سْن یا ًواز ،سْام هَرز هؼاهلِ را ًطاى هی زّس.



سهاى :سهاى اًجام ػولیات هی باضس.



حجن :تؼساز سفارش هی باضس.



لیوت :لیوتی را کِ بِ اسای ّز ٍاحس ٍارز کززُ ایس را ًطاى هی زّس.



حجن اًجام ضسُ :تؼساز سْاهی را اس سفارش ضوا هؼاهلِ ضسُ است ً ،وایص هی زّس.



ذزیس/فزٍش :زر غَرتی کِ سفارش اس ًَع "ذزیس" باضس  ،همسار "ذزیس" ٍ زر غَرتی کِ سفارش اس ًَع" فزٍش" باضس ،همسار
"فزٍش" لزار زازُ هی ضَز.



ٍضؼیت سفارشٍ :ضؼیت سفارش ٍارز ضسُ زر ّز لحظِ را ًوایص هی زّس.



ػولیات  :زر غَرتی کِ سفارضی را برَاّیس اس ساهاًِ بَرس حذف کٌیس  ،هی تَاًیس بز رٍی کلیس ضزبسر کلیک ًواییس ٍ سفارش را
حذف ًواییس .بزای ٍیزایص تؼساز ٍ لیوت سفارش هی تَاًیس بز رٍی

حساب اهزٍس:

کلیک ٍ سفارش را ٍیزایص ًواییس.

زر غَرت ذزیس ٍ یا فزٍش ،اسٌاز آى زر ایي لسوت ًوایص زازُ هی ضَز.

 - 2لیست ذزیس ٍ فزٍش ّا

زر ایي لسوت هی تَاًیس کلیِ سفارضات را بز اساس تاریدً ،ام سْنًَ ،ع هؼاهلِ ٍ ،ضؼیت سفارش فیلتز کززُ ٍ ّوچٌیي اهکاى ساذتي فایل
ذزٍجی بِ فزهت ً xlsیش ٍجَز زارز.
 - 3هطاّسُ حساب

با جستجَی ًام هطتزی  ،هی تَاًیس هطرػات حساب هطتزی را هطاّسُ ًواییس.
 - 4تماضای ٍجِ

ضوا هی تَاًیس با تَجِ بِ هاًسُ بستاًکار ذَز ًشز کارگشاری  ،اس کارگشار زرذَاست ًواییس کِ کل هبلغ ٍ یا لسوتی اس آى را بِ حساب
ضوا ٍاریش ًوایس .بزای ایي هٌظَر با کلیک بز رٍی گشیٌِ افشٍزى غفحِ سیز ظاّز هی ضَز .زر غَرتی کِ ضوارُ حساب ًوایص زازُ ضسُ
هزبَط بِ ضوا است ًسبت بِ ٍارز کززى هبلغ هَرز ًیاس السام ًواییس .زر غیز ایٌػَرت جْت تػحیح حساب  ،با کارگشار تواس بگیزیس.

ٍ - 5اریش ٍجِ

ضوارُ فیطی را کِ بابت ذزیس سْن پززاذت هی ًوایس  ،زر ایي برص زر ساهاًِ ثبت هی ضَز .پس اس اًتراب گشیٌِ "افشٍزى" زر غفحِ
ًوایص زازُ ضسُ  ،هبلغ ٍاریشی ٍ ضوارُ فیص را بِ ّوزاُ تارید زر ساهاًِ ثبت ًواییس.

پس اس ثبت ٍجِ ٍاریشی ،ایي پیغام بِ هسیزیت سیستن ارسال هی گززز ٍ تَسظ هسیزیت هبلغ ٍجِ تاییس هی ضَز.
 - 6تغییز رهش ػبَر
بزای تغییز رهش ػبَر زر ساهاًِ  ،ابتسا رهش فؼلی را ٍارز ًوَزُ ٍ سپس رهش جسیس را زر زٍ لسوت پاییي ٍارز ٍ زر اًتْا کس اهٌیتی را تایپ
ًواییس

 - 7اعالػات کاربز

اعالػات هزبَط بِ آذزیي ٍرٍز کاربز بِ سیستن  ،زر ایي لسوت ًوایص زازُ هی ضَز .کاربزاى هی تَاًس آذزیي باری کِ بِ سیستن ٍارز
ضسُ اًس را زر ایي لسوت هطاّسُ ًوایٌس.
 - 8ذزٍج  :جْت ذزٍج اس ساهاًِ هَرز استفازُ لزار هی گیزز.

