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Biuro Maklerskie

APLIKACJE 
DO PODGLĄDU 
NOTOWAŃ
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Biuro Maklerskie Alior Banku oferuje Inwestorom dostęp do profesjonalnych narzędzi do podglądu notowań w czasie 
rzeczywistym. 

Są nimi aplikacje desktopowe (wymagające instalacji na komputerze użytkownika):

•	 Notowania Online 3 (NOL3),

•	 Notowania 4 Pro.

Ofertę uzupełniają:

•	 Pulpit inwestora (aplikacja dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej, z dowolnego komputera lub 
tabletu),  

•	 Alior Giełda (aplikacja mobilna) dająca podgląd do notowań oraz umożliwiająca inwestycje w dowolnym miejscu i 
czasie.

1. Aplikacje Notowania Online 3 oraz Notowania 4 Pro służą do prezentacji w czasie rzeczywistym notowań instrumentów 
finansowych wprowadzonych do obrotu na GPW w Warszawie. Dodatkowo posiadają moduł prezentujący na bieżąco 
depesze Polskiej Agencji Prasowej.

Przed zainstalowaniem aplikacji należy podpisać umowę abonencką pozwalającą na dostęp do notowań w czasie 
rzeczywistym. Umowę można podpisać za pośrednictwem systemu bankowości internetowej potwierdzając umowę kodem 
SMS. Umowa jest dostępna w zakładce Inwestycje/ Informacje, w części Warunki udostępniania. 

Po podpisaniu umowy można zainstalować aplikację. Po pobraniu pliku instalacyjnego (dostępnego w zakładce inwestycje/ 
Informacje, w części Warunki udostępniania), należy postępować zgodnie ze szczegółową instrukcją, zamieszoną w tej samej 
części poniżej Umowy abonenckiej. 

https://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/aplikacje/nol3.html
http://www.statica.pl/pomoc/Notowania4Pro/help/index.html
https://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/aplikacje/pulpit-inwestora.html
https://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/aplikacje/aplikacja-alior-gielda.html
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Kiedy aplikacja NOL3 jest uruchomiona, kolorowe oznaczenia w prawym, górnym rogu ekranu aplikacji informują nas 
o statusie aplikacji. W aplikacji Notowania 4 Pro lampka znajduje się w prawym dolnym rogu. Kolor zielony oznacza, że 
połączenie zostało nawiązane prawidłowo i aplikacja jest w trybie online. Czerwona lampka oznacza, że połączenie nie 
zostało nawiązane. W tym przypadku należy skontaktować się z Infolinią Biura Maklerskiego dostępną pod numerem 19 503. 

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z aplikacji do notowań znajdują się:

•	 Notowania Online 3 – bezpośrednio w aplikacji w zakładce Pomoc/ Przewodnik 

Notowania 4 Pro – na stronie: http://www.statica.pl/pomoc/Notowania4Pro/help/index.html

2. Aplikacja Pulpit Inwestora jest rozbudowanym narzędziem, które nie wymaga instalacji na komputerze użytkownika i 
które można uruchomić w oknie przeglądarki internetowej. Wystarczy zalogować się do systemu bankowości internetowej, 
wybrać zakładkę Inwestycje, a następnie ikonę wykresu znajdującą się na końcu żółtego paska menu. Aplikacja Pulpit 
Inwestora posiada szereg rozwiązań ułatwiających inwestowanie na GPW, m.in. umożliwia dostęp do bieżących informacji 
na temat wybranej spółki, wskaźników finansowych, analizy fundamentalnej oraz komunikatów. Ponadto dowolne 
ustawianie komponentów, łatwość zmian instrumentu poprzez funkcję drag and drop sprawiają, że obsługa rachunku 
brokerskiego jest łatwa i intuicyjna.

3. Alior Giełda jest aplikacją mobilną, którą można zainstalować na urządzeniach z systemem operacyjnym Android 
oraz iOS. Aplikacja dostępna jest w oficjalnych sklepach z aplikacjami: Google Play oraz AppStore. Aplikacja mobilna 
umożliwia kompleksowe zarządzanie inwestycjami giełdowymi. Pozwala na wygodne składanie zleceń, ich modyfikację i 
anulowanie, bieżącą weryfikację stanu rachunku oraz zleceń bieżących. Dodatkowo daje także możliwość obserwowania 
notowań, podgląd wykresów oraz statystyki rynków, a także monitorowanie rynku poprzez indywidualnie skonfigurowane 
powiadomienia push.

KONTAKT:  
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z infolinią Biura Maklerskiego pod numerem 19 503, czynną od 
niedzieli od godziny 23:00 do piątku do 23:00.

http://www.statica.pl/pomoc/Notowania4Pro/help/index.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.aliorbank.gielda
https://itunes.apple.com/pl/app/alior-gie-da/id1138257953?mt=8

