
1. Składanie zleceń
Aplikacja umożliwia składanie zleceń na kilka sposobów:
> poprzez komponent Zlecenia,
> poprzez komponent Instrument,
> z tabeli Notowań,
> z Portfela,
> z wykresu instrumentu.

Komponent zlecenia pozwala Użytkownikowi na składanie zleceń oraz obserwowanie statusu złożonych zleceń bieżących, 
ich modyfikację i anulowanie. 

W górnej części komponentu Użytkownik może określić parametry nowego zlecenia takie jak: papier, strona, liczba, typ ceny, 
cena, OTP lub Portfel i ważność. Po kliknięciu opcji Rozwiń dostępne są dodatkowo parametry: Od dnia, do dnia, limit aktywacji, 
wielkość minimalna i wielkość ujawniona. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych parametrów, należy kliknąć przycisk Wyślij. 

Zależnie od sposobu autoryzacji zleceń brokerskich (Bankowość internetowa/Ustawienia/Ustawienia brokerskie) oraz ustawień 
komponentu w zakresie włączonego/wyłączonego ekranu potwierdzenia, pokaże się przed ostatecznym wysłaniem zlecenia okno 
z parametrami oraz oknem do wpisania kodu SMS.
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W dolnej sekcji komponentu znajduje się informacja o ostatnio złożonych zleceniach. Lista prezentowana jest w kolejności od 
najnowszego złożonego zlecenia. Komponent odświeżany jest automatycznie, a dodatkowo Użytkownik może skorzystać 
z przycisku Odśwież (odświeżenie powoduje także wyczyszczenie wypełnionych pól nowego zlecenia). Kliknięcie opcji „Tylko 
aktywne” uruchomi widok jedynie aktywnych w danej chwili zleceń. Po kliknięciu „dostępne środki” zostanie pokazana 
informacja o środkach jakie można wykorzystać pod zlecenie.

Każde aktywne zlecenie można modyfikować lub anulować poprzez opcje dostępne w kolumnie Akcja. Ponadto można 
tu uruchomić wykres instrumentu, a klikając ikonę Szczegóły uruchomi się okno prezentujące wszystkie parametry aktywnego 
zlecenia, wraz z historią modyfikacji lub transakcji w przypadku zrealizowanych zleceń.

Szybkie zlecenia
Aby wywołać okno szybkiego zlecenia wystarczy kliknąć na ofertę kupna lub sprzedaży w wybranym komponencie: instrument, 
notowania, portfel oraz wykres szczegółowy (popup). Pokaże się skrócone okno gdzie wystarczy wpisać ilość i można wysłać 
zlecenie na giełdę. Cena jaka zostanie wstawiona będzie tożsama z ofertą, którą wybrałeś. Przy wyłączonej autoryzacji SMS, 
zlecenie od razu zostanie wysłane, dla szybkich zleceń nie prezentujemy okna potwierdzenia.

 



Aby wyświetlić i wprowadzić dodatkowe warunki zlecenia wystarczy kliknąć Rozwiń, pokażą się dodatkowe warunki takie jak: 
Ważność, wybór dat, limit aktywacji, wielkość minimalną i ujawnianą.

2. nOTOWania W czaSie RzeczyWiSTym
Pulpit Inwestora pozwala na obserwację notowań giełdowych w czasie rzeczywistym. W zależności od upodobań Użytkownika 
można do tego wykorzystać komponenty:

a) notowania
W komponencie prezentowane są szczegółowe notowania instrumentów giełdowych. Domyślnie są to notowania spółek 
z indeksu WIG20, ale każdy Użytkownik ma możliwość utworzenia własnej zakładki, prezentującej dowolnie wybrane instrumenty.  
Aby to zrobić, należy kliknąć znak „+” a następnie wprowadzić nazwę zakładki np. Moje spółki. 



Po utworzeniu zakładki, należy dopisać do niej instrumenty, których notowania mają być wyświetlane. Do tego celu, należy 
skorzystać z okna w prawym górnym rogu komponentu. Należy tam wpisać nazwę instrumentu, a następnie dodać do tabeli 
notowań poprzez kliknięcie znaku „+”.

W tabeli notowań można korzystać z osadzonych funkcjonalności takich jak:
> uruchomienie wykresu dla instrumentu – poprzez kliknięcie ikony wykresu osadzonej po lewej stronie nazwy instrumentu,
> uruchomienie profilu spółki w serwisie http://broker.aliorbank.pl – poprzez kliknięcie na nazwie instrumentu,
> uruchomienie okna szybkiego zlecenia - po kliknięciu na ofertę kupna lub sprzedaży,
>  uruchomienie dodatkowych informacji, w tym 5 ofert w przypadku rachunków Inwestor Plus i Max – po kliknięciu na pozostały 

obszar wiersza. W rozszerzonym widoku można również przesunąć dany instrument góra/dół lub go usunąć.

b) instrument 
Komponent prezentuje szczegóły wybranego waloru, – najlepsze oferty kupna i sprzedaży, oraz umożliwia złożenie szybkiego 
zlecenia. Pomiędzy przyciskami prezentowany jest spread (różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży), oraz okno do wpisania 
ilości w zleceniu (ta ilość pokaże się w oknie nowego zlecenia po kliknięciu kup/Sprzedaj). W dolnej czeęści prezentuje natomiast 
zamiennie wykres, oraz szczegóły papieru oraz 5 ofert Kupna/Sprzedaży i 5 ostatnich transakcji.



Widok zmienia się klikając na kulki nawigacyjne poniżej wybranej sekcji. Zmieniając widok na szczegóły uzyskujemy informacje 
na temat kodu ISIN spółki, grupy notowań, wolumenu i wartości obrotu, kursu odniesienia, zmiany kursu, kursu średniego, 
Liczby Otwartych Pozycji (dla derywatów), widełki górne i dolne, Teoretyczny Kurs Odniesienia oraz jego zmianę procentową. 
Dodatkowo przycisk Więcej, który pozwala na zaprezentowanie profilu spółki w serwisie broker.aliorbank.pl

c) indeksy
Komponent Indeksy prezentuje notowania najważniejszych krajowych indeksów. Indeksy zostały podzielone na 3 kategorie: 
> indeksy główne (WIG, WIG20, mWIG40 itd.)
> indeksy sektorowe (m.in. bankowy, budowlany, energetyczny itd.)
> indeksy pozostałe (techniczne takie jak lewarowany WIG20, Respect, NewConnect oraz krajowe CEE, Poland, Ukraina)

Kliknięcie na nazwę indeksu wyświetla poniżej wykres bieżącej sesji, gdzie żółtą linią oznaczony jest kurs odniesienia dla instrumentu. 



d) Wykres
Komponent prezentuje zmiany cen instrumenty w formie wykresów:
> świeczkowego
> liniowego

Dodatkowo Użytkownik może zmienić zakres prezentowanych danych na dzień lub rok. Istnieje również możliwość włączenie 
wykresu wolumenu na dole komponentu. 

Aplikacja umożliwia uruchomienie czterech wykresów w jednym czasie, natomiast zmiany prezentowanego waloru można 
dokonać poprzez przeciągnięcie nazwy instrumentu z innego komponentu lub kliknięcie ikony klucza w prawym górnym rogu.

 

e) Statystyka sesji
Komponent Statystyka sesji prezentuje procentowy i ilościowy podział na spółki wzrostowe, spadkowe i bez zmian na rynku 
podstawowym i NewConnect. 

U dołu komponentu prezentowana jest lista 10 spółek o największych wzrostach, spadkach i obrotach. Kliknięcie na nazwę spółki 
powoduje uruchomienie jej profilu w serwisie http://broker.aliorbank.pl 



f ) Wykres pop-up
Kliknięcie na ikonę wykresu z lewej strony nazwy instrumentu w tabeli notowań powoduje uruchomienie wykresu na warstwie. 
Jest to rozbudowana wersja wykresu podstawowego. W wykresie można uruchomić dodatkowo wykres słupkowy, określić skalę 
liniową lub logarytmiczną oraz wybrać dokładny zakres danych. Dodatkowym udogodnieniem jest nawigator, który pozwala 
określić zakres danych za pomocą suwaków. Dla derywatów prezentowany jest dodatkowo wykres liczby otwartych pozycji.

U góry komponentu prezentowane są dane z bieżącej sesji, klikając oferty kupna lub sprzedaży również można złożyć zlecenie.

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


