Descriere mod functionare platforma online www.swisscapital.ro
Conditii de utilizare

1. Pasul 1 – acces website
In vederea accesarii platformei, clientii vor accesa website-ul www.swisscapital.ro, urmand a executa
click pe butonul ‘autentificare client’ afisat in imagine.

2. Pasul 2 – ecran autentificare
Autentificarea se face prin introducerea codului unic de client (user name) si a parolei de acces pe
cont (password).
Dreptul de acces pe platforma se obtine in urma semnarii documentelor de deschidere cont si
ulterior adaugarii datelor clientului in sistemul backoffice. Sistemul trimite catre client un email
continand un link care se acceseaza pentru a se defini userul si parola de acces.

3. Pasul 3 – autentificare reusita
Parola fiind acceptata, sistemul va afisa pe prima pagina a aplicatiei date tehnice legate de
conexiune (IP, browser, sistem de operare, data si ora ultimei conectari)

4. Pasul 4 – retragere bani sau actiuni
Clientul are posibilitatea de a solicita efectuarea unei retrageri de actiuni ori de bani, prin
intermediul sistemului. Solicitarile sunt monitorizate si verificate pentru corectitudine (existenta
titlurilor si a sumelor decontate)

5. Pasul 5 - marketwatch
Selectand din meniul aplicatiei optiunea trading->shares, se va deschide un ecran in care clientii au
posibilitatea sa urmareasca piata (cotatii, indici, piata in profunzime etc), dar si portofoliul propriu
ori ordinele proprii cu diferite stari (active, anulate, executate total, executate partial).
Adaugarea simbolurilor se face similar aplicatiei Excel, respectiv prin tastarea simbolului dorit in
coloana ‘Symbol’ si a pietei corespunzatoare in coloana ‘Market’, spre exemplu ‘FP’, ‘REGS’. Cotatiile
vor fi afisate ulterior, precum si volumele tranzactionate, starea pietei etc.

6. Pasul 6 – formularul de ordin
Prin apasarea butonului ‘Add Order’ sau prin executarea unui click pe coloanele ‘Bid.Vol.’,
‘Bid.Price’, ‘Ask.Vol.’ sau ‘Ask.Price’, aplicatia va afisa un formular de ordin.
Formularul de ordin contine elementele necesare privind tipul operatiunii, volumul, tipul de ordin si
pretul, valabilitatea, etc. Sistemul accepta ordine cu specificatiile Bursei de Valori Bucuresti (ordine
la piata, limita, contingente).

7. Pasul 7 – plasarea unui ordin, confirmarea lui si registrul de ordine
In cadrul formularului de ordin se afiseaza data decontarii dar si valoarea estimata tranzactiei,
inclusiv comisionul aferent. Pentru lansarea ordinului, ca si pentru operatiunile de modificare sau
anulare ordin, clientului i se solicita tastarea parolei de ordin (diferita de parola de acces pe cont).
Ulterior introducerii parolei corecte, sistemul va afisa o confirmare a acceptarii ordinului in partea
de jos a ecranului. Inainte ca ordinele sa fie trimise catre piata, portofoliul clientului este verificat
pentru existenta titlurilor ori a disponibilului pe cont. Confirmarea acceptarii ordinului, cat si
evidentierea unui ordin activ in piata sunt marcate in imagine.

8. Pasul 8 - portofoliul
In aceasta zona a ecranului sunt afisate informatii privind disponibilul clientului si detinerile de titluri
(portofoliul). In cazul in care exista un numar mai mare de titluri, acestea pot fi afisate pe mai multe
pagini.

9. Pasul 9 – ticker si alte rapoarte
Pentru o mai buna monitorizare a pietei, clientii pot urmarii tickerul tranzactiilor sau deschide un
raport separat privind portofoliul, ordinele, etc, folosind meniul de sus:

Pasul 10 – ordin executat
Ulterior indeplinirii conditiilor de piata necesare executarii unui ordin, disponibilul si portofoliul
clientului se modifica in mod corespunzator, ca si celelalte rapoarte:

