

امکان ثبت محدودیت به تفکیک معامله گر
از طریق این امکان در سیستم کارگزاری  ،مدیر معامالت برخط می تواند معامله گر ها را بر اساس کلیه محدودیت های فعلی در سامانه آنالین به تفکیک انتخاب و
بر اساس مشتری  ،بازار و  ...محدود کند.
مسیر دسترسی به این فرم :سیستم کارگزاری  >--منوی معامالت برخط  >--محدودیت جدید  >--انتخاب مبدا سفارش به معامله گر
 >---انتخاب نام معامله گر در فیلد معامله گر  >---انتخاب فیلدهای مورد نیاز دیگر





نمایش عدد در کنار درصد آخرین قیمت و قیمت پایانی

تغییر محاسبه تعداد در زمان ثبت درخواست خرید بر اساس سرمایه
نحوه محاسبه تعداد بر حسب سرمایه به صورت اتوماتیک  ،در زمان ثبت درخواست و بر حسب قیمت درخواست محاسبه می شود .در صورت نیاز معامله گر می تواند
با تغییر قیمت و استفاده از ماشین حساب رکسار تعداد جدید را محاسبه نماید.



امکان خرید از محل بانک و انتخاب حساب بانکی برخط مشتری
از طریق این امکان  ،معامله گر می تواند به حساب بانکی برخط مشتری متصل شده و از این طریق به صورت مستقیم اقدام به ارسال سفارش بنماید.
همچنین در صورتی که در سامانه پیکاپ کاربر کارگزاری درخواستی را از محل بانک برای معامله گر انتخاب کرده باشد ،معامله گر می تواند درخواست را از محل بانک
مشاهده و ارسال نماید.
نکته مهم  :این ویژگی به دلیل دسترسی به حساب بانکی برخط مشتری توسط معامله گر صورت پیش فرض در سامانه رکسار غیرفعال است و چنانچه کارگزاری
تمایل به استفاده از آن دارد با ارسال نامه به شرکت رایان هم افزا در خصوص "فعال سازی ارسال سفارش از محل بانک در سامانه رکسار" مهیا می شود.



تغییر فرمول محاسبه تعداد در سفارش فروش در ماشین حساب

فروش> ------تعداد= (سرمایه  - 1(( /ماشین حساب آنالین  -ضریب کارمزد فروش) * قیمت))1+
با وارد کردن فیلد سرمایه (منظور همان مبلغ خالصی است که مدنظر مشتری است) ،تعداد با کسر کارمزد فروش محاسبه می گردد.
به عنوان مثال در صورتیکه مشتری بخواهد مبلغ  5،000،000ریال را دریافت کند چه تعداد از سهام مذکور را باید بفروشد.



امکان انتخاب آستانه قیمت فردا در سبد سفارشات به صورت اتوماتیک با کلیک بر روی آیکون های مربوطه
همواره امکان انتخاب قیمت در خارج از آستانه در سبدهای سفارشات فراهم شده است .با زدن دکمه  F2در سبد سفارشات بر روی نماد انتخاب شده  ،پنل
اطالعات نماد باز شده و قیمت آستانه فردا قابل مشاهده است.
در این ویژگی آیکونی در سبد سفارشات تعبیه شده است که با کلیک روی قسمت سبز آستانه باالی قیمت فردا و با کلیک روی قسمت قرمز آیکون آستانه پایین
قیمت فردا به صورت اتوماتیک نمایش داده می شود.



افزودن قیمت سر به سر فروش (نقطه تعادلی) در پنل سفارش گیری رکسار

نقطه تعادلی با احتساب کارمزد روی سفارش های خرید  ،همان نقطه سر به سر فروش است.

