Mijn Dealingroom - Menu’s en Navigatie - Menubalk

Quick Reference Card
Zoekscherm

Versneld Orderen : Status van uw sessie
Meldingen : Belangrijke actuele informatie
X-Ray : Uw openstaande schermen en Pagina’s
Uw vijf werkruimtes
Start : Menu met startpagina’s
Werkruimte bewaren
Zoomfunctie : Indrukken van Control i.c.m. + of – op uw
toetsenbord is een andere mogelijkheid om te zoomen.
Gebruik van F11 onderdrukt de boven- en onderbalk in
uw browser.

Bewaarde werkruimte herladen
Werkruimte leegmaken

Selectiemenu (meer details op de volgende pagina)

Hier kunt u schermen selecteren om op uw
werkruimte te plaatsen.
Hier kunt u uw beleggingsrekening, watchlist,
schaduwportefeuille of voorgedefiniëerde lijsten
selecteren om op uw werkruimte te plaatsen.
Hier kunt u pagina’s selecteren om op uw werkruimte
te plaatsen

Persoonlijk Menu

Selectie op alerts of geschiedenis

Beleggingsrekening
Een muisklik opent de inhoud van uw
beleggingsrekening of uw orderstatus.

Hier kunt u Mijn Dealingroom persoonlijk instellen.
Hier vindt u verdere ondersteuning zoals
instructievideo’s, handleiding, introductie en
contactgegevens.
Handige links naar andere websites.

Alerts
Een muisklik opent het alertscherm om
uw alerts in te stellen.

Informatie over Mijn Dealingroom en de leverancier.

Hier sluit u Mijn Dealingroom af.

Geschiedenis
Door te slepen of via de Snelkeuze kunt u uw eerder
bekeken beleggingsproduct opnieuw selecteren.

Mijn Dealingroom - Menu’s en Navigatie - Selectiemenu

Quick Reference Card

Hier kunt u een scherm selecteren om op uw werkruimte te
plaatsen. U kunt ook via “Instellen” de presentatie van het
scherm in uw werkruimte instellen. Deze schermen kunt u
vullen met details van het beleggingsproduct door er een
beleggingsproduct naartoe te slepen of door deze via
Broadcast te koppelen met andere schermen of lijsten.
Hier kunt u filteren binnen de
beschikbare schermen

De beschikbare schermen zijn:
Alerts, Alle Markten, Best/Minst presterend, Grafiek, Index
Samenstelling, Kerncijfers, Koers, Lijst, Nieuws, Nieuws
Headlines, Optiematrix, Orderboek, Orderstatus en Times &
Sales.

Hier ziet u uw beleggingsrekening(en) en kunt u uw
beleggingsrekening selecteren als scherm in uw werkruimte.

Hier ziet u eerder persoonlijke opgeslagen lijsten. Klik op de naam
van de lijst om deze in uw werkruimte in te voegen.

Bij Schaduwportefeuille kunt u uw schaduwportefeuilles definiëren en
openen.
Hier zijn vele voorgedefiniëerde lijsten beschikbaar die u kan
opnemen in uw werkruimte. U kan deze ook als basis gebruiken voor
een eigen lijst.
Hier vindt u door ABN AMRO voorgedefiniëerde pagina’s.
Momenteel zijn dat een aantal Marktoverzichtspagina’s met
of zonder uw eigen beleggingsrekening en verder met de
belangrijkste wereldindices, grafiek, het nieuws en een
indexsamenstelling.
Hier kunt u vele instellingen zetten zoals een lichte of donkere
variant van Mijn Dealingroom, uw standaard te tonen
beleggingsrekening, kleurenblindheid, datumformaat, tijdzone.
Hier kunt u per scherm instellen wat de standaardpresentatie is
als u zo’n scherm toevoegt in uw werkruimte.
Hier kunt u uw Mijn Dealingroom abonnement wijzigen.
Bijvoorbeeld als u de markten van de Verenigde Staten realtime
wil zien.

Mijn Dealingroom - Menu’s en Navigatie - Schermen - Broadcasten Quick Reference Card
U heeft de volgende manieren om een nieuw scherm met hetzelfde
beleggingsproduct te openen:

Slepen
U kunt een beleggingsproduct met uw muis in een lijst of vanuit uw geschiedenis oppakken en
naar een ander scherm slepen:

Via het schermmenu

Orderscherm

Alertscherm
Indien ABN AMRO een fundamentele
opinie heeft kunt u die hier inzien
(download een pdf-bestand in een nieuw
tabblad in uw browser).

De beschikbare schermen in het
selectiemenu (zie vorige pagina) kunt u
hier direct opstarten. Als u ze hiervandaan
opstart zijn ze direct actief met hetzelfde
beleggingsproduct als waar u mee bezig
bent.

Via de Snelkeuze
De Snelkeuze wordt zichtbaar als u een seconde met uw muis op een
beleggingsproduct stilstaat. Dit kan zijn in een lijst, uw
beleggingsrekening of in de kop van een detailscherm van een
beleggingsproduct.
Als u met uw muis over de Snelkeuze gaat ziet u wat de mogelijke
keuzes zijn om een nieuw scherm te openen voor het
beleggingsproduct waar u mee bezig bent.
Afhankelijk van het type beleggingsproduct zijn beschikbaar:
Index-Samenstelling, Alert, Order, Grafiek, Nieuws, Optiematrix, Koers
en Kerncijfers.

Beheren van schermen in uw werkruimte en schermen met elkaar verbinden
Op het X-Ray scherm ziet u alle openstaande schermen. Deze kunt u hier sluiten (x) of naar voren
halen (
). Middels broadcast kunt u schermen met elkaar en met lijsten verbinden. Als u op of in
één van de met broadcast aan elkaar verbonden schermen een nieuw beleggingsproduct selecteert
worden alle verbonden schermen met datzelfde beleggingsproduct geactiveerd. U heeft de
mogelijkheid om per werkruimte drie verschillende broadcastgroepen (geel, blauw, rood) te definiëren.

