
Често задавани въпроси
 Какво представлява новата версия на ELANA Global Trader?

ELANA Global Trader е инновативна платформа, подходяща както за активни трейдъри, 
така и за дългосрочни инвеститори. Платформата предлага комбинация от впечатляващ 
брой функционалности и интуитивна визуализация, което позволява конфигурирането и 
използването на повече от един екран с възможност за подробно персонализиране.

 Може ли платформата да се използва на MAC-устройства?

За момента не се предлага инсталационна версия на платформата за MAC-устройства. 
Версия на ELANA Global Trader за MAC-устройства е в процес на разработка и се надяваме 
да можем да я предложим на клиентите си до края на 2019 година.

 Ще може ли ELANA Global Trader да се използва през уеб-
браузър?

Платформата има за цел да се използва чрез инсталационната версия и достъп може да 
се получи само през инсталационен файл. Уеб-базираната версия на ELANA Global Trader
ще продължи да функционира успоредно.

 Ще има ли новата платформа същите функционалности 
като досегашната версия на ELANA Global Trader?

Ако до сега сте ползвали платформата ELANA Global Trader, неминуемо ще забележите 
много прилики с новата версия, но също така и много нови функционалности, като 
например “Дълбочина на пазара”, подобрени възможности за управление на риска и 
персонализиране.

 Каква е връзката между двете версии на ELANA Global 
Trader?

Като потребител на новата платформа, ще имате достъп и до уеб-базираната версия на 
ELANA Global Trader от Вашето мобилно устройство. За двете платформи може да 
използвате едни и същи данни за достъп, като всички поръчки, позиции и кешови 
наличности ще бъдат автоматично синхронизирани.

 Мога ли да прехвърля работното си пространство от старата 
към новата версия на ELANA Global Trader?

За съжаление двете платформи са различни до такава степен, че прехвърлянето на 
работно пространство не е възможно. Въпреки това, Ви уверяваме, че интуитивната 



визуализация и подобрените възможности за персонализация ще улеснят максимално 
създаването на ново работно пространство.

 Възможно ли е запазването на направено работно 
пространство в новата версия на ELANA Global Trader?

Всеки път, когато направите промени на работното си пространство, те биват запазени 
автоматично. Имате възможност да запазите различни работни пространства, които да 
приложите на по-късен етап. След като персонализирате своята платформа, от меню 
Настройки може да изберете опцията Запази. От същото меню може да възстановите 
оригиналното работно пространство или да заредите направено от Вас.

 Възможно ли е анти-вирусна програма да възпрепятства 
инсталацията на ELANA Global Trader?

В определени случаи е възможно анти-вирусни програми да възпрепятстват коректното 
сваляне или инсталиране на платформата. Ако срещате подобен проблем, моля влезте 
в настройките на анти-вирусната програма и се уверете, че ELANA Global Trader се 
намира в списъка разрешени програми.

 Какви са минималните и препоръчителни системни 
изисквания за използването на новата версия на ELANA
Global Trader?

Това са минималните (но не препоръчителни) системни изисквания- 

 Операционна система – Windows 7, 8 или 10 
 Процесор – над 2GHZ
 RAM памет – 8GB 
 Интернет връзка – 2Mbit/s

Това са препоръчителните системни изисквания за т.нар. power-user*-

 Операционна система – Windows 7, 8 или 10 
 Процесор – над 3GHZ
 RAM памет – 16GB 
 Интернет връзка – 10Mbit/s
 Hard disk – желателно е платформата да се инсталира на SSD disk

*Power-user се отнася за потребители, които използват едно или повече от следните-

 Графики с наложени множество инструменти, обозначения и индикатори
 Множество графики на отделни екрани, отворени едновременни 
 Множество графики, позиции, поръчки и списъци с инструменти, отворени на 

отделни екрани едновременно


