Mijn Dealingroom - Werkruimte inrichten
1.
2.
3.
4.
5.

Scherm - Index Samenstelling (of een watchlist, uw beleggingsrekening of voorgedefiniëerde lijst)
Scherm - Orderboek
Scherm - Kerncijfers
Scherm - Optiematrix
Scherm - Nieuws
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Met Mijn Dealingroom kunt u eenvoudig een gepersonaliseerde Werkruimte inrichten.
1. Activeer de werkruimte die u wil inrichten. Met de zoomfunctie kunt u in- of uitzoomen om een beter overzicht te krijgen. U kunt ook gebruik maken van de
zoomfunctionaliteit van uw browser door op uw toetsenbord de ctrl-knop tegelijk met de + of – knop in te drukken. Met de functietoets F11 op uw toetsenbord
onderdrukt u de boven- en onderbalk van uw browser voor een beter overzicht.
2. Via het Selectiemenu opent u één of meerdere beschikbare schermen, voorgedefiniëerde of persoonlijke lijsten, of uw beleggingsrekening in uw werkruimte.
3. Deze lijst(en) koppelt u vervolgens via Broadcast aan Schermen. Dit kunt u doen via het X-Ray scherm of via de gekleurde knoppen linksboven in een scherm.
4. Nadat u de schermen met Broadcast aan elkaar gekoppeld heeft, kunt u vanuit de lijst met één klik op een beleggingsproduct in alle gekoppelde schermen de details
van dit beleggingsproduct tonen. In bovenstaand voorbeeld levert één muisklik in de AEX-lijst op het aandeel ABN AMRO de details in alle andere schermen.
5. Vergeet niet uw ontwerp van uw werkruimte te bewaren. Dat kan via de knop met het fototoestel. U kunt dan altijd uw eerder ontworpen werkruimte weer oproepen
met de herstelknop die zich naast de knop met het fototoestel bevindt.
In totaal heeft u vijf Werkruimtes beschikbaar die u elk naar eigen wens kunt inrichten en bewaren.
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Selectiemenu

Werkruimte activeren.
Met het vergrootglas opent u de zoomfunctie.
Openen Start met startpagina’s

Beschikbare schermen: Alerts, Alle Markten, Grafiek,
Index-samenstelling, Kerncijfers, Koers, Lijst, Nieuws,
Optiematrix, Orderboek, Orderstatus, Times & Sales

Watchlist & Beleggingsrekening,
Voorgedefiniëerde lijsten

Bewaren en oproepen werkruimte.
Dit kan ook via de titelbalk.
Broadcast: koppel schermen met
dezelfde kleur (geel, blauw, rood)
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Kolommen definiëren
1. De getoonde kolommen in Lijsten en uw beleggingsrekening kunt u personaliseren. Hiervoor kiest u in het schermmenu of via het uitklapmenu van het scherm (rood kader) voor Kolommen definiëren.
2. In de rechterkolom ziet u de kolommen in de volgorde zoals ze nu van links naar rechts in uw lijst of beleggingsrekening getoond worden. U kunt hier kolommen toevoegen, verwijderen en de volgorde veranderen.
Toevoegen:
Verwijderen:
Volgorde veranderen:

3.

In het scherm kunt u in de linkerkolom een gewenst veld selecteren. Met het pijltje
wordt het veld onderaan in de rechterkolom toegevoegd.
Als u met uw muis aan de rechterzijde van de te verwijderen kolom beweegt, verschijnt de verwijderknop waarmee u de kolom kan verwijderen.
Wilt u de kolommen op een bepaalde volgorde dan kunt u met uw muis vanuit de linkerkolom deze direct op de gewenste positie slepen. In de rechterkolom kunt u door een kolom met uw
muis aan te klikken en deze vervolgens naar boven of onderen te slepen de kolom van positie wijzigen.

Vanwege het grote aantal velden dat beschikbaar is zijn deze gegroepeerd. U kunt meer velden zichtbaar maken door het submenu uit te klappen.

4. Als u op OK klikt is uw persoonlijke kolomindeling direct actief in uw lijst/beleggingsrekening.
Let op: Als u uw lijst/beleggingsrekening sluit bent u uw kolomindeling kwijt. U kunt daarom het best uw werkruimte inclusief uw gepersonaliseerde lijst(en)/beleggingsrekening bewaren (zie 5 vorige pagina).
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Als u de naam van het veld weet
wat u wilt toevoegen kunt u hier
versneld zoeken door (een
gedeelte van) de naam in te
vullen.
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