تغییرات انجام شده در نسخه  2.2.2سامانه معامالت برخط
تغییرات انجام شده در نسخه  2.2.2سامانه معامالت برخط شرکت رایان هم افزا ،به شرح زیر می باشد:
 -1نمایش شاخصها
شاخص ها در یک نوار باالی دیده بان بازار نمایش داده می شود.
تغییرات مثبت و منفی شاخص نیز با رنگ های سبز و قرمز نمایش داده می شود.

همچنین با کلیک بر روی کلمه شاخص ها به سایت " شرکت مدیریت فناوری بورس تهران  " tsetmcصفحه "در یک نگاه" لینک خواهید شد.

 -2اصالحات فرم "تغییر رمز عبور" در سامانه معامالت برخط
 -1امکان استفاده از عالئم و نشانه ها در رمز عبور وجود دارد.

 -2پیغام موفقیت آمیز بودن تغییر رمز ،برای وضوح بیشتر ،بولد و با رنگ سبز نمایش داده می شود.

ااا
 -3نمایش معامالت روز
تب "کلیه معامالت امروز" در لیست "سفارشات/معامالت" اضافه شد
در این تب لیست کلیه معامالتی که طی روز جاری صورت گرفته است ،مستقل از نماد آنها ،قابل مشاهده است

 -4اضافه شدن منوی راهنمای کاربری به سیستم معامالت برخط
در این منو می توانید راهنمای آموزش "آنالین سهام " و "آنالین آتی سهام" را مشاهده کنید.

 -5نمایش پیام انجام معامله
بعد از انجام معامله  ،پیغامی مشابه تصویر مبنی بر انجام معامله نمایش داده می شود.

 -6محدودیت ها  :اصالح و تغییرات در ظاهر و رنگ پیغام خطاهای محدودیت ها و بهبود خوانایی پیغام های خطا برای کاربر برخط

 -7گردش حساب :واریز های الکترونیکی  -اضافه شدن کد پیگیری در گردش حساب مشتریان
تا کنون فیلد " شماره فیش  /شماره پیگیری" در سطر "گردش حساب" مشاهده می شد که این عدد کاربردی نبود و به کارگزاری برای رفع
مغایرت گیری و کمکی نمی کرد از این پس"کد پیگیری" در سطر "گردش حساب" مشتریان برخط برای سطر (واریزهای الکترونیکی)
جایگزین شده است و امکان پیگیری این واریز راحتر شده است
این شماره پیگیری همان شماره پیگیری است که در پنل کارگزاری در بانک سامان است.

 -8اصالح نمایش حساب بانکی بر خط با وضعیت " غیرفعال " در فیلد حساب بانکی از محل تامین اعتبار " بانک " در آنالین
در پنل "سفارش آنالین" ،با انتخاب گزینه "بانک" در کمبوی "محل تامین اعتبار" ،در کمبوی "حساب بانکی" ،فقط حساب های بانکی فعال
مشتری نمایش داده شود.
منظور از حساب بانکی فعال ،حسابی است که در فرم "اطالعات پایه مشتریان" ،در بک آفیس ،وضعیت "فعال" برای آن انتخاب شده باشد.
 -9ایجاد لینک بین " رایان همراه " و " معامالت بر خط "
همانند تصویر ضمیمه در صفحه الگین رایان همراه لینک "سامانه معامالت برخط" وجود داشته باشد و با زدن این لینک
به صفحه الگین سامانه معامالت برخط اصلی برویم.

 -11درخواست پرداخت وجه :پارامتریک نمودن نمایش "سقف پرداخت" بر اساس "مانده بدون فروش آخر"
نمایش سقف پرداخت بر اساس مانده بدون فروش آخر پارامتریک شده است.
نام پارامتر  :نمایش سقف پرداخت بر اساس مانده بدون فروش آخر باشد؟
■ نام  :نمایش سقف پرداخت بر اساس مانده بدون فروش آخر باشد؟
■ مقدار  :بلی  /خیر (مقدار پیش فرض  :بلی)
■ گروه  :رابط کاربر
■ زیر سیستم  :آنالین سهام
■ عملکرد  :با انتخاب مقدار بلی ،فرم درخواست پرداخت وجه ،مطابق با آخرین تغییرات در نسخه  1.2نمایش داده شود (نمایش سقف
پرداخت ،بر اساس مانده بدون فروش آخر و برای سه روز کاری بعد) و در صورتیکه مقدار خیر انتخاب شود ،مطابق با آخرین تغییرات در
نسخه  2.1نمایش داده شود(نمایش سقف پرداخت بر اساس مانده روز)

