Mijn Dealingroom - Beleggingsrekening – Kolommen Definiëren

Quick Reference Card

U kunt uw Beleggingsrekening op de volgende manieren starten:
Via het Selectiemenu ➔ Beleggingsrekening & Lijsten ➔ Beleggingsrekening & Watchlist ➔ Beleggingsrekening [1]
Vanuit het Persoonlijke menu : Klikken op de Marktwaarde van uw Beleggingsrekening opent de inhoud van uw Beleggingsrekening [2]
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Persoonlijk Menu [2]
Hier ziet u de actuele waarde van
uw standaard Beleggingsrekening.
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U ziet de winst/verlies van
vandaag en de winst/verlies
gebaseerd op uw historisch
gemiddelde aankoopprijs.
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Door te klikken in het rode vak
opent u de inhoud van uw
Beleggingsrekening in een nieuw
scherm.
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Heeft u meer dan één Beleggingsrekening?
Via Selectiemenu – Instellingen - Algemeen –
Beleggingsrekening kunt u uw standaard
Beleggingsrekening instellen

Inhoud Beleggingsrekening
Van uw posities in uw Beleggingsrekening wordt de winst/verlies getoond op basis van de historisch gemiddelde aankoopprijs. Afhankelijk van de gekozen kolommen [11]+[3] ziet u deze in Euro of in de originele
valuta van het beleggingsproduct. U kunt via de orderknop [4] direct naar het orderscherm. U kunt het orderstatusscherm opstarten via [6a] of via het schermmenu [5]+[6]. Via “Open instrument in” [5]+[8] kunt u
bijvoorbeeld een nieuw lijstscherm openen. U kunt de getoonde kolommen personaliseren via [5]+[7] of via het uitklapmenu [11]+[7a]. Via Beeld [11]+[9] kunt u in plaats van een lijst in kolommen overschakelen
naar de best/minst presterende beleggingsproducten van uw beleggingsrekening of naar een nieuwsscherm die het nieuws filtert op basis van de inhoud van uw beleggingsrekening.
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Kolommen definiëren
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In de linkerkolom kunt u een gewenst veld selecteren. Met het pijltje [10] wordt het
veld onderaan de rechterkolom toegevoegd. Wilt u het veld op een bepaalde positie
dan kunt u met uw muis vanuit de linkerkolom deze direct op de gewenste positie
slepen. In de rechterkolom kunt u door een veld met uw muis aan te klikken en te
slepen deze van positie wijzigen. Wilt u een veld niet getoond zien dan kunt u deze
verwijderen door met uw muis rechts op het veld te blijven staan. Dat verschijnt de
verwijderknop waar u vervolgens op kunt klikken.
Deze functionaliteit van het definiëren van kolommen is niet alleen beschikbaar in
uw beleggingsrekening, maar voor alle lijsten.

Mijn Dealingroom - Order plaatsen
U kunt het orderscherm initiëren:
Via de handelsknop

Via de Snelkeuze

Via het schermmenu

Quick Reference Card

Plaatsing van orders gaat in 3 stappen:

1 Invoerscherm
Hier geeft u de ordercondities op voor
uw order zoals aantal, limiet en looptijd.

Voor Euronext kunt
u het orderboek
openklappen met
de eerste 3 regels.

2 Controlescherm
Voordat u uw order verstuurt kunt u hier
uw order controleren. Tevens krijgt u
inzicht in de kosten van uw order.
Als uw order correct is kunt u hem
verzenden.

U kunt het gehele
orderboek openen
door op het icoon
achter de tekst
orderboek te
klikken..

3 Bevestigingsscherm
Hier krijgt u een bevestiging dat u uw
order naar de bank heeft verzonden.
U kunt hier kiezen voor de knop
Orderstatus [12] om in het
orderstatusscherm uw order verder te
volgen.
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Mijn Dealingroom - Orderstatus - Royementsverzoek

Quick Reference Card

U kunt het Orderstatusscherm als volgt opstarten:
- Komend vanaf het orderopgavescherm
- Via het Selectiemenu ➔ Beschikbare Schermen
- Via het Schermmenu van uw Beleggingsrekeningscherm
- Via uw persoonlijke menu (knop onder de waarde van uw beleggingsrekening)

Orderstatusscherm
Verversknop
Als u op deze knop klikt wordt de status van uw orders geactualiseerd.

Filter op orderstatus
Als u veel orders heeft dan kunt u één van de filters activeren.

Informatieknop
Deze knop is geel als de order nog royeerbaar is.
Via deze knop kunt u de detailgegevens van uw order zien en kunt u
een royementsverzoek opstarten.
Hier ziet u de status van uw order.

Informatie / Royementsverzoekscherm
Met de knop Bevestig Royementsverzoek verstuurt u het verzoek naar de bank.

Bij een royementsverzoek komt de bevestiging terug van de beurs. Dit kan enige tijd duren en vindt
alleen plaats tijdens de openingstijden van de beurs. Met de Verversknop kunt u de orderstatus
verversen en kunt u volgen of uw royementsverzoek inmiddels bevestigd is.

