
1. Komponenty prezentujące stan rachunKu

1.1. portfel

W komponencie Portfel prezentowany jest stan papierów wartościowych na rachunku klienta. Podzielony jest on na 4 widoki: 
rentowność, notowania, Depesze oraz Wykres. rentowność prezentuje papiery na rachunku, ich liczbę, średni kurs, 
po którym zostały nabyte, kurs obecny, wycenę papieru oraz Zysk/Stratę na danym papierze w zł i %. Komponent pozwala 
również na wywołanie okna wykresu, szczegółów spółki oraz okna szybkiego zlecenia kupna/sprzedaży wybranego papieru.

Drugi widok prezentuje notowania dla papierów znajdujących się w portfelu Inwestora.
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trzeci widok to depesze PAP dla spółek znajdujących się w portfelu. Pełna treść zostanie zaprezentowana po kliknięciu ikony 
lupy na końcu każdego wiersza.

 

czwartym, ostatnim widokiem jest wykres kołowy, graficznie pokazujący udział procentowy poszczególnych grup papierów 
takich jak: akcje, obligacje, kontrakty terminowe na indeksu, akcje, waluty, opcje, jednostki indeksowe, certyfikaty 
i pozostałe. Klikając na wybraną grupę na legendzie lub na część wykresu, można wyświetlić listę papierów z danej grupy 
(skład kolumn zbieżny z podstawowym widokiem).

 



1.2. rachuneK

Komponent rachunek to komponent prezentujący stan środków na rachunku klienta z podziałem na wolne środki, 
środki zablokowane pod zlecenia, szczegóły na temat depozytów, kredytu oraz zobowiązań z tytułu Odroczonego Terminu 
Płatności. Dodatkowo prezentujemy tu podsumowania wartości środków, papierów zgromadzonych na rachunku oraz 
całego rachunku.

   

2. DoDatKoWe funKcjonalności

2.1. Depesze pap

W komponencie prezentowane są komunikaty Polskiej Agencji Prasowej z podziałem na kategorie: wszystkie, rynek 
kapitałowy, dane makro, rynek towarowy lub komunikaty dla wybranego waloru. Klikając na wybrany wiersz zaprezentuje 
się pełny tytuł wiadomości, po kliknięciu w ikonę lupy - cała wiadomość.

 



 

2.2. Drag & Drop

Akcja drag & drop polega na „chwyceniu” wybranego instrumentu i „upuszczeniu” go na innym komponencie w celu 
aktualizacji instrumentu lub szybkiego wypełnienia zlecenia danym instrumentem. Chwycony instrument widoczny jest 
w postaci nazwy instrumentu na burgundowym tle. Akcje drag & drop można wykonać z następujących komponentów:
>  z komponentu notowania - na komponenty: Wykres (załadowanie wykresu instrumentu), instrument (aktualizacja 

instrumentu), zlecenia (wypełnia formatkę nowego zlecenia), Depesze (pokazuje komunikaty dla wybranej spółki), 
portfel (pojawia się okno nowego zlecenia);

>  z komponentu instrument - na komponenty: Wykres, zlecenia, portfel, Depesze;
>  z komponentu portfel - na komponenty: Wykres, instrument, zlecenia, Depesze;
>  z komponentu zlecenia (z listy zleceń) - na komponent: Wykres, instrument, portfel, zlecenia (na nowe zlecenie), Depesze;
>  z komponentu indeksy - na komponent Wykres.

Aby wyświetlić depesze dla wybranego instrumentu, wystarczy przenieść go na komponent depesze. Komunikaty dla 
wybranej spółki pokażą się w  nowej zakładce.

 



Aby szybko wypełnić formatkę zlecenia, należy przenieść instrument na komponent zlecenia (cześć z parametrami nowego zlecenia). 
W formatce wypełnią się odpowiednie pola z wykonaniem PKC. Wystarczy wpisać ilość i wysłać zlecenie

 

2.3. informacje o spółce

Klikając na nazwę spółki w komponentach lub na przycisk ‘Więcej’ w szczegółach instrumentu zostaje wyświetlony profil 
danej spółki z serwisu broker.aliorbank.pl. Jest to serwis informacyjny Biura Maklerskiego Alior Banku dostępny jedynie 
dla jego klientów. Aby móc zalogować się w serwisie, należy najpierw się w nim zarejestrować podając swój nick i adres 
e-mail. Wówczas klient otrzymuje dostęp do pełnej wersji serwisu. W profilu spółki wyświetlane są najważniejsze dane 
takie jak: informacje ogólne, wskaźniki finansowe, wskaźniki analizy fundamentalnej, komunikaty i wiadomości ze spółek. 
Dane dostarcza Stockwatch.

 



2.4. personalizacja ustaWień

Po włączeniu trybu ustawień poprzez kliknięcie na ikone klucza na głównej belce, pojawia się sekcja z listą dostępnych 
komponentów. Aby dodać na pulpit, wystarczy chwycić myszką wybrany komponent i umiejscowić go na pulpicie. W trakcie 
przesuwania pojawia się kontur komponentu dzięki czemu łatwo rozmieścić komponenty tak, aby nie nachodziły na siebie. 
Po wybraniu miejsca wystarczy puścić komponent. Cyfra w prawym rogu oznacza ile razy dany komponent możemy umieścić 
na pulpicie. Można go następnie dowolnie przesuwać lub usuwać klikając krzyżyk w prawym górnym rogu.

Przy włączonym trybie ustawień w prawym górnym rogu pojawiają się 3 ikonki: wczytaj konfigurację, wyczyść pulpit 
i  rozmieść automatycznie. Pierwszą opcję opisujemy na kolejnym ekranie. Wyczyść pulpit usuwa wszystkie komponenty 
i są znowu dostępne na liście komponentów, a rozmieść automatycznie pozwala na ułożenie osadzonych komponentów 
tak aby nie nachodziły na siebie.

Klikając opcję Wczytaj konfigurację, klient ma do wyboru kompozycje zaproponowane przez Biuro Maklerskie (profil 
podstawowy lub zaawansowany) oraz ostatnio zapisany przez klienta profil.

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


