Matriks Trader, BORSA İSTANBUL ve VİOP verilerini takip ederken, aynı zamanda alım-satım
işlemlerinizi tek bir platformdan gerçekleştirebilmeniz için tasarlanmış profesyonel bir finans
uygulamasıdır. Matriks Veri Terminali’ne entegre olarak çalışan Matriks Trader modülü sayesinde, tek
bir ekrandan farklı aracı kurumlarda bulunan hesaplarınıza erişebilir portföylerinizi toplu olarak
görüntüleyebilir, toplu emir gönderme, emir düzeltme ve iptal işlemlerinizi de kolaylıkla yapabilirsiniz.
Sağladığı tüm bu kolaylıklar ile hem profesyonel hem de küçük yatırımcının ihtiyaçlarının karşılanması
hedeflenmiştir. Ayrıca tüm kullanıcıların program kullanımını kolaylıkla kavrayabilmesi için sanal bir
hesaba bağlanarak, gerçek fonksiyonları test etme imkanı sağlanmıştır.

E-Broker uygulamasının yerini alan Matriks
Trader, geliştirilen yepyeni özellikleri ile dikkat
çekmektedir.

E-Broker’da

bulunan

web

servisinden emir sorgulama yönteminin yerini
alan canlı soket bağlantısı sayesinde; artık
portföyünüze

canlı

olarak

bağlanabilir,

emirlerinizi daha hızlı kontrol etme imkanına
sahip olabilirsiniz. Gelişmiş emir iletim alt yapısı
ile ön plana çıkan Matriks Trader ile hesaplarınız
arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

Matriks Trader’ın “Tek programdan farklı hesaplara girebilme” özelliği ile artık birden fazla EBroker çalıştırmanıza gerek kalmadan, aracı kurumlarda bulunan tüm hesaplarınıza ulaşarak işlem
yapabilir, portföyünüzü inceleyebilirsiniz. Yenilenen portföy işlemleri penceresinde, E-Broker’dan farklı
olarak Overall, işlem limiti, çekilebilir teminat ve gerçekleşen emir toplamı seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
Portföy işlemleri penceresinde bulunan BORSA İSTANBUL, VIOP, MATRİKS DEMO, TOPLU EMİR VE
ALARM EMİRLERİ seçeneklerinden dilediğinizi seçerek tüm işlemlerinize erişebilir, BIST VE VIOP
sekmeleri ile tüm portföyünüzü birden fazla portföy işlemleri penceresi açarak izleyebilirsiniz.
Matriks DEMO sekmesi sayesinde; program kullanımı ile ilgili birçok dokümana ulaşarak
sorularınızın cevaplarını kolaylıkla bulabilirsiniz.

Matriks Trader’da; Standart Emir Giriş ekranı, Mini Emir Giriş ekranı, Sürükle-Bırak emir giriş
ekranı ve klasik emir giriş ekranı olmak üzere dört yeni emir giriş ekranı bulunmaktadır. E-Broker’da
bulunan hisse alım-satım ve VIOP emir giriş ekranının yerini alan ekranlar, Türkiye piyasası için tamamen
yenilenmiş ve kullanım kolaylığı sağlamak için geliştirilmiştir.

Dilediğiniz emir giriş ekranını kullanarak, BORSA İSTANBUL ve VİOP emirlerinizi aynı pencereden
girebilir, zincir emir girişi yapabilir ve sembol kodlarını değiştirebilirsiniz. Emir parametrelerini kontrol
edebilirsiniz. Ayrıca ekranlar üzerinde bulunan ön tanımlı değerleri değiştirebilir, varsayılan miktar ayarı
yapabilirsiniz. Alış/satışlarınızı piyasa fiyatlı emir tipine dönüştürülebilirsiniz. Standart ve Klasik emir giriş
ekranlarının tüm özelliklerine ek olarak;

Mini Emir Giriş ekranı; aktif fiyatlardan emir girişi yapabilmenize olanak sağlamaktadır. Mini emir
ekranını diğer ekranlardan ayıran en önemli özellik ise; derinlik bilgilerini görebilmenizin ek olarak,
ekranda bulunan derinlik kademelerinin aynı zamanda birer AL – SAT düğmesi olarak tasarlanmış
olmasıdır. Ekranınızda gösterilen kademe sayılarını ayarlayabilirsiniz.

Sürükle – Bırak Emir Giriş ekranı ise sunulan çok hızlı emir girişi özelliği ile diğer ekranlardan
oldukça farklıdır. Tek tıklama ile emir girmeniz, düzeltmeniz ve iptal etmeniz mümkündür.

Sürükle –Bırak Emir Giriş ekranı ile de hem derinlik hem de kademe analizi bilgileri izlenebilir,
pozisyon ve teminat takibi yapılabilir.
Portföy işlemleri penceresinde bulunan menü
altındaki ayarlar kısmı ile kendinize özel kullanım
parametreleri belirleyebilirsiniz. Tüm renk ve yazı tipi
ayarlarını dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. En çok
kullanacağınız emir giriş ekranını varsayılan olarak
ayarlayabilir, emir düzeltme ekranınızı da seçenekler
arasından

belirleyebilirsiniz.

gerçekleştiğinde,
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sağlayabilirsiniz. Ayrıca risk bildirim mesajlarını da alıp,
almayacağınızı kontrol edebilirsiniz. Verilerinizi kendi
belirleyeceğiniz sürede otomatik olarak güncelleyebileceğiniz gibi; LOG TİPİ ayarları sayesinde de,
işlemlerinizin kaydının bilgisayarınızda tutulmasını sağlayabilirsiniz.

Fonksiyonel panel, Matriks Trader’ın

emir giriş, portföy penceresi açabilmek, BIST
ve VIOP emirlerinize hızlı erişim sağlamak,
farklı hesaplara giriş yapabilmek gibi birçok
fonksiyonuna kolayca erişim olanağı sağlar.

