
1. Wstęp
Pulpit Inwestora to najnowsza aplikacja Biura Maklerskiego Alior Banku do inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie.

Jest to kompletne narzędzie inwestycyjne dostępne z poziomu przeglądarki, dzięki czemu nie wymaga instalowania dodatkowego 
oprogramowania, a przede wszystkim można z niego korzystać na dowolnym systemie operacyjnym Windows, Linux, Mac oraz 
na tabletach z systemami Android i iOS.

To idealne rozwiązanie dla aktywnych Inwestorów, które skupia w sobie możliwość składania zleceń oraz obserwacji notowań 
i rentowności portfela inwestycji.

Dzięki umieszczeniu wszystkich najważniejszych funkcjonalności na jednym pulpicie możesz efektywniej korzystać z rachunku, 
a dostęp na tabletach pozwala na kontrolowanie swoich inwestycji gdziekolwiek się znajdujesz.

2. UrUchomienie i personalizacja aplikacji

2.1. UrUchomienie na pc

Pulpit Inwestora można uruchomić z poziomu przeglądarki logując się do bankowości internetowej Alior Banku  
https://aliorbank.pl/hades/do/Login

Po zalogowaniu się do bankowości internetowej, należy przejść do zakładki inwestycje, a następnie uruchomić aplikację poprzez 
kliknięcie w ikonę dostępną na pasku menu w prawym, górnym rogu.
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2.2. UrUchomienie na tablecie

Aby uruchomić Pulpit Inwestora na tablecie, należy zalogować się do bankowości internetowej wpisując w przeglądarce adres 
https://m.aliorbank.pl/tablet/do/Login.

Po zalogowaniu się do bankowości internetowej należy kliknąć zakładkę Inwestycje, a następnie Uruchom.

2.3. personalizacja aplikacji

Aplikacja przygotowana jest w taki sposób, aby każdy mógł ją dopasować do swoich potrzeb i dostosować jej wygląd do swoich 
upodobań. Aby to zrobić, należy kliknąć ikonę klucza w pasku menu, a następnie przeciągając komponenty ustawić preferowany 
wygląd aplikacji. Użytkownicy mogą skorzystać również z gotowych profili podstawowego i rozszerzonego, wczytując go poprzez 
kliknięcie ikony.



Po ustawieniu widoku ekranu, należy kliknąć ikonę dyskietki, aby zapisać preferowany wygląd pulpitu. Każda zmiana wyglądu 
pulpitu sygnalizowana jest migającą ikoną.

3. Wymagania
Aplikacja została stworzona w oparciu o technologie HTML5, CSS3, WebSocket. W związku z tym rekomendujemy korzystanie 
z najnowszych dostępnych wersji systemów i przeglądarek. Zalecane przez Biuro Maklerskie jest używanie: 
Dla komputerów stacjonarnych:
1.   Internet Explorer 11 (Windows 7)
2.   Chrome (39 i wyżej pod warunkiem kompatybilności ze standardami do 39, Windows/Linux/Mac)
3.   Firefox (33 i wyżej pod warunkiem kompatybilności ze standardami do 33, Windows/Linux/Mac)
4.   Opera (25 i wyżej pod warunkiem kompatybilności ze standardami do 25, Windows/Linux/Mac)
5.   Safari (7 i 8, Mac)
Dla tabletów:
1.   iOS (minimum 7)
2.   Safari 7.1, 8.1
3.   Chrome (39)
4.   Android (minumum 4.4)
5.   Android Browser (4.4.4, 37)
6.   Chrome (39)
7.   Firefox(33)
Korzystanie ze starszych wersji oprogramowania może negatywnie wpływać na funkcjonalność i wygląd aplikacji.

Szczegółowe informacje na temat powyższych funkcjonalności znajdują się również w Pomocy aplikacji. Ewentualne pytania 
prosimy kierować na infolinię Biura Maklerskiego pod nr 19 503 lub adres e-mail: kontakt.bm@alior.pl


