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УПЪТВАНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

НА НОВАТА ELANA GLOBAL TRADER

Оформяне на работното пространство
Можете лесно да създадете предпочитания от Вас изглед, чрез добавяне, премахване, 
дублиране, свързване и промяна на размера на модулите.

Плъзнете отворените модули по 
границите им, за да промените техния 
размер.

За да добавите модул, натиснете Меню
и изберете желания от Вас модул.

Изберете ‘Изтрий‘ в менюто на модула, 
за да го премахнете.

Изберете ‘Откачване‘ от менюто на 
модула – или просто го плъзнете, 
задържайки заглавното му поле – за да 
го откачите.
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Оформяне на работното пространство

Задръжте и плъзнете 
заглавното поле на модула, за 
да го преместите.

Плъзнете модулите, за да ги 
поставите на втори екран.

За да прикачите модул, 
променете размера му, 
пренесете го над свободно 
място и го пуснете.

Изберете ‘Линк‘ от 
менюто на модула, 
за да го свържете.

Заредете ‘Линк ъпдейт‘ чрез натискане на 
левия бутон на мишката върху всеки 
модул от решетката- списък с 
инструменти, поръчки или позиции.

Можете също да заредите линк ъпдейт от 
глобалната търсачка в горната част на 
апликацията.
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Оформяне на работното пространство

Дублирайте модул като 
изберете ‘Дубликат’ от менюто.

Можете да поставите модули в общ раздел 
като приплъзнете откачен модул над
раздела на друг модул.

Модулът ще се появи до съществуващия 
раздел.

Можете да промените подредбата на 
разделите чрез задържане и приплъзване 
на заглавието на един от тях.

Можете да поставите определен модул на 
фокус чрез натискане на знака ‘Винаги 
отгоре‘ в заглавното поле на прозореца.
Това ‘залепва‘ дадения прозорец на 
преден план, над останалите приложения, 
които ползвате.



4

Оформяне на работното пространство – управление на 
разделите ‘Изглед‘
Добавете раздели, за да създадете нови празни изгледи. Можете да отворите до пет 
различни раздела ‘Изглед‘.

Отворете менюто, за да 
управлявате раздела Изглед.

Изберете ‘+‘, за да добавите 
празен изглед.

‘Дубликат‘ създава нов раздел 
‘Изглед’ с идентично съдържание.

‘Откачване‘ освобождава изгледа от 
приложението, позволявайки Ви да 
го преместите на друг екран.

За да запълните празен ‘Изглед‘, натиснете 
‘Меню’, отворете нови модули, и ги поставете 
на желаната позиция.
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Запазване и управление на работните пространства
Резервни копия на работните пространства се създават автоматично, но могат да 
бъдат запазвани и ръчно. 

В ELANA Global Trader промените на 
работното пространство се запаметяват 
автоматично.

Въпреки това, можете да използвате 
функцията ‘Запазване като‘, за да запазите 
различни работни пространства със 
специални имена за по-нататъшно 
използване.

Натиснете иконката със зъбно колело в горния 
десен ъгъл, за да отворите ‘Настройки‘. В 
‘Платформа‘ ще намерите три различни опции за
‘Работно пространство‘-

‘Запазване като…‘ позволява да запазите 
настоящото работно пространство под всякакво 
име.

‘Отворен‘ позволява да заредите ръчно запазени 
работни пространства или да отворите 
автоматично запазена работна сесия, което 
възстановява логин настройките на работното 
пространство.

‘Възстанови‘ връща началните настройки на 
работното пространство.
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Управление на Списък с инструменти
Как да създавате и управлявате списъци с инструменти

Релевантни, предварително избрани 
списъци с инструменти са налични в 
падащото меню.

Натиснете ‘Нов‘, за да създадете напълно 
нов списък.

Можете да добавите инструмент към 
новосъздаден списък чрез полето за търсене 
‘Добави инструмент‘.

Можете да използвате предварително 
създадените категории, налични в падащото 
от стрелката меню, за да добавяте няколко 
инструмента към новосъздаден списък.
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Управление на списък с инструменти
Създаване и управление на списъци с инструменти

Натиснете иконката със зъбно колело, за да 
промените името или оформлението
(превключвайте между режим ‘Списък‘ и ‘Табло за 
търговия‘)

Премахнете инструмент от даден списък като 
натиснете десен бутон върху инструмента и 
изберете ‘Премахни от списъка с инструменти‘.

Плъзнете и пуснете инструменти, за да промените 
подредбата им.

Натиснете заглавието на дадена колона, за да 
промените подредбата й.

Плъзнете и пуснете колоните, за да промените 
местата им.

Регулирайте широчината на колоните чрез 
задържане на границите им.
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Отваряне на една – или няколко – графики
Използвайте функцията ‘Няколко графики‘, за да създадете няколко графики

Натиснете ‘Меню‘ в горния десен ъгъл.

След това изберете 
‘Графика‘, за да 
отворите нов модул с 
една графика…

…ИЛИ
Изберете ‘Няколко графики‘, за 
да отворите няколко прикачени 
модула с графики.

Можете също да използвате предварително 
настроени от Вас графики. Изберете ‘Дубликат‘, 
за да генерирате точно копие на графиката, което 
след това да прикачите или преместите не 
предпочитаното от вас място.

Използвайте ‘Дублиране в решетка‘, за да 
копирате съществуваща вече графика в прозорец 
с няколко графики (2х2 или 3х3).

Ако е необходимо, можете да променяте 
инструментите във всяка графика.
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Прозорец за търговия – FX
В ELANA Global Trader имате възможност да ползвате интуитивно оформен прозорец 
за търговия.

Режим за Бърза сделка

Търсете различни инструменти или 
използвайте иконката, за да промените 
категорията на актива.

Натиснете ‘Бърза сделка‘, за да отворите 
падащо меню с всички видове поръчки.

Използвайте ‘+/-‘, за да изберете желаните 
количества. Алтернативно, натиснете върху 
цифрата, за да промените сумата ръчно, с 
предварително зададени стойности от 
падащото меню, или използвайки стрелките 
‘нагоре/надолу‘ на клавиатурата.

Разход за сделката и влияние на 
първоначалния маржин.

Наличния маржин е показан в падащото 
меню за избор на сметка.

Вижте съществуващите нетни позиции и П/З
за избрания инструмент, и изпълнете или 
отменете поръчки директно от тук.
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Прозорец за търговия – акции, CFDs и фючърси
В ELANA Global Trader имате възможност да ползвате интуитивно оформен прозорец 
за търговия.

Поле с референтни данни

Използвайте ‘+/-‘, за да изберете желаните 
количества. Алтернативно, натиснете върху 
цифрата, за да промените количеството ръчно, 
с предварително зададени стойности от 
падащото меню, или използвайки стрелките 
‘нагоре/надолу‘ на клавиатурата.

Натиснете ‘Лимит‘, за да изберете вида 
на поръчката от падащото меню.

Наличният маржин е показан в 
падащото меню за избор на сметки.
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Поръчка на базата на номиналната сума

Когато купувате определени акции, обикновено не 
мислите за купуването на ‘1000’ или ‘5000‘ акции – а 
за разпределението на определена сума пари, 
например ’20 000’ или ’50 000‘.

Вече можете да въведете желаната сума (с 
включени разходи) и прозорецът за търговия 
изчислява колко акции са необходими.

Натиснете ‘Акции‘

Ще се появи калкулатор, въведете 
номиналната сума, за да изчислите 
необходимия брой акции.
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Прозорец за търговия – подсметки
В ELANA Global Trader имате възможност автоматично да избирате желаната от Вас 
подсметка

ELANA Global Trader автоматично свързва 
валутата на инструмента със сметка в същата 
валута.

В случай че имате повече от една сметка с 
еднаква валута, тази с по-висока наличност ще 
бъде избрана.

В случай че няма налична сметка със съвпадаща 
валута, ще бъде избрана основната сметка.

Забележка- Ако промените инструмента във вече 
отворен прозорец за търговия, сметката няма да се 
смени автоматично, и ще видите предупреждение.

Важно- при сключване на сделка с инструмент, 
чиято валута не съответства на валутата на 
избраната сметка, сделката подлежи на 
автоматично превалутиране от платформата.

Използвайте търсачката в горния 
край на приложението.

Въведете името на инструмент и го 
изберете от списъка с резултати.

След това изберете ‘Нова сделка‘.

Автоматичен избор на 
съвпадаща сметка.

Валута на инструмента
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Прозорец за търговия – алгоритмични поръчки
В ELANA Global Trader имате възможност да поставяте и управлявате алгоритмични 
поръчки.

Отворете прозорец за търговия с 
желания инструмент.

Използвайте стрелките или 
натиснете ‘Лимит‘, за да отворите 
падащото меню.

Изберете ‘Алгоритмична‘ поръчка.

След това изберете вид ‘Стратегия‘ 
или натиснете ‘Dark‘, за да отворите 
падащото меню.
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Прозорец за търговия – алгоритмични поръчки

Настройте необходимите 
параметри и поставете 
поръчката.
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Прозорец за търговия – променяйте алгоритмични 
поръчки
След като направите алгоритмична поръчка, можете да я наблюдавате в модула 
‘Поръчки‘ и да я променяте при необходимост.

Натиснете десен бутон върху 
инструмента в полето за поръчки и от 
менюто изберете ‘Modify Order’, за да 
промените параметрите на поръчката.

Или натиснете ‘…‘, за да отворите 
същото меню.

Настройте параметрите и 
натиснете ‘Modify order’.
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Модул за поръчки
Модулът за поръчки показва всички отворени поръчки които предстои да бъдат 
изпълнени.

Експортирайте поръчки в 
Excel с функцията 
‘Експортиране’ от менюто.

Променете подредбата в 
дадена колона чрез 
натискане на заглавието.

Променете или добавете 
колона с натискане на десен 
бутон върху заглавието

Променете подредбата на 
колоните чрез задържане и 
придърпване.

Променяйте широчината на колоните 
чрез задържане и придърпване на 
техните граници.

Натиснете два пъти върху даден ред, за да 
отворите прозореца за отмяна на поръчката.

Изберете кои поръчки желаете 
да отмените.

‘Отмени всички‘ изисква 
задължително потвърждение, 
независимо дали сте в режим 
с един или два клика.

Функцията на модула за поръчки ‘Отмени всички‘
позволява да отмените всички поръчки или тези 
от определен клас с няколко клика.

.
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Модул за позиции
Модулът ‘Позиции‘ показва всички настоящи позиции, както и техните П/З.

Натиснете два пъти върху даден ред, за да 
отворите прозореца за отмяна на позицията.
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Дълбочина на пазара
Предоставя изглед на книгата с поръчки (изисква се Абонамент за данни Ниво 2) 
докато управлявате поръчките си.

Можете да видите съществуващите нетни позиции 
и П/З за избрания инструмент и да изпълните или 
отмените поръчки.

Наличният ви маржин 
е показан в падащото 
меню на сметката.

Поле с референтни 
данни.

Ниво 2 борсови 
данни 

Панел за бърза 
поръчка

Налични са детайли за 
активните поръчки.

Променете сумата или 
натиснете ‘Х‘, за да 
отмените поръчката.

Поръчките Ви ще са 
показани ако 
нивата на цените 
им са извън топ 10.
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Хронология на пласираните сделки
Данни в реално време (изисква се Абонамент за данни Ниво 1) за търгуваните
инструменти

Модулът работи в реално време и обновява данните, 
когато е зареден и е избран инструмент.

Данните не се запазват между отделни влизания.

В зависимост от активните абонаменти, се 
предоставя пазарна информация само за 
основните борси и от електронната борса 
BATS Europe.

Брой и обем на сделките. Времеви диапазон на данните.
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Последователност от опции
Добавете тази функция за подробна информация относно всички страйкове и падежи 
на дадена опция.

Изберете инструмент 
и стратегия (Ванила 
или Тъч).

Поле с референтни 
данни.

Синият цвят отбелязва 
опциите ‘в пари‘.

Кликнете върху 
купува/продава, за да 
отворите прозорец за 
търговия, изберете 
сума и извършете 
търговията.
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Отчет за сметка
Добавете отчет за сметка към работното пространство, за да следите най-важната 
информация относно Вашата сметка в реално време.

Баланс по сметка = Кеш + 
Стойност на позициите

Натиснете ‘Резервиран е 
първоначален маржин‘, 
за да видите как 
маржинът се използва за 
всеки инструмент.

Наличен маржин = Баланс 
по сметка – Резервиран 
първоначален маржин

Изп. маржин = Баланс по 
сметка/ резервиран 
първоначален маржин

Натиснете синия линк, за да зададете 
и/ или настроите известията за 
използвания маржин.

За да обновите данните, затворете модула и 
го отворете отново.

Забележка- В случай че в един инструмент 
има няколко позиции (FX спот и опции в 
EURUSD), те се сумират и представят като 
едно число.
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Известия за използвания маржин
Определете при надхвърлянето на какво ниво на използван маржин да получавате 
мобилни известия.

Натиснете, за да зададете стойността.

Когато определеното ниво бъде 
достигнато, ще получите известие 
в платформата.

Можете да получавате 
нотификации и на 
мобилното си устройство.
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Известия за извършена търговия
Имате възможност да групирате известията или да ги виждате поотделно, както и да 
използвате мобилната OS система за известия.

Групирай заедно- не се получават 
потвърждения след всяка сделка, а сделките се 
групират и се изпращат общи известия на 
всеки 30 или 60 минути.

Индивидуални или 
групирани потвърждения.

Вградени нотификации в 
операционната система 
на компютъра.

Брояч на известията когато са 
групирани
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Уголемете размера на приложението

Можете да променяте размера на приложението.

Натиснете иконката със зъбното колело в горния десен 
ъгъл, за да отворите настройките.

В ‘Платформа‘ ще откриете ‘Уголемяване‘.

Началните настройки на размера са 100%, но можете да го 
настроите на 50%, 75% или дори 300%.


