
Krok po kroku



ZALOGUJ SIĘ

1) Platforma demo: https://www.webdirect.tms.pl/sim 
Platforma real: https://www.webdirect.tms.pl

2) Wpisz swój login oraz hasło. 
3) Kliknij “OK”.

OBSZAR ROBOCZY

Domyślny obszar roboczy możesz dostosowywać do własnych potrzeb.

DODAWANIE MODUŁÓW

1) Kliknij „Dodaj moduł”.

2) Następnie kliknij na moduł, który chcesz dodać.

Moduł zostanie dodany w lewym górnym rogu obszaru roboczego. Możesz go przesuwać zgodnie z
własnymi preferencjami.
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PRZESUWANIE MODUŁÓW

1) Najedź myszką na górną belkę modułu.
2) Następnie przesuń moduł w wybrane miejsce. W trakcie przesuwania moduł jest cały czas

widoczny.

WYSZUKIWANIE INSTRUMENTÓW

RYNEK FOREX

Z listy wybierz parę walutową, na której chcesz dokonywać transakcji.

WYSZUKIWANIE INSTRUMENTÓW

©  Dom Maklerski TMS Brokers S.A.



TABLICE RYNKU WALUTOWEGO: CENY I DOKONYWANIE TRANSAKCJI

Wpisz symbol instrumentu w polu „Nowość” lub kliknij w  ikonkę        aby dodać nowy instrument.

JAK DODAĆ KILKA INSTRUMENTÓW?

1) Po kliknięciu w ikonę          pojawi się lista instrumentów.
2) Instrumenty możesz dodawać poprzez kliknięcie na nazwę. Aby wybrać kilka instrumentów musisz

przytrzymać klawisz CTRL, natomiast aby dodać zakres instrumentów musisz przytrzymać klawisz
SHIFT.

3) Następnie kliknij OK.3) Następnie kliknij OK.

Jeśli dokonywanie transakcji jest wyłączone to pojawi się w nowym oknie odpowiednia informacja w
momencie próby dokonania transakcji.

WŁĄCZANIE ZAWIERANIA TRANSAKCJI
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ZAWIERANIE TRANSAKCJI

ZAWIERANIE TRANSAKCJI NA RYNKU WALUTOWYM

1) Zielony kolor pola z ceną oznacza, że transakcja po danej cenie jest w tej chwili możliwa. Ceny
rzeczywiste dostępne są tylko dla transakcji nie przekraczających ustalonego limitu.

2) Żółty kolor pola z ceną oznacza, ze cena jest orientacyjna. Aby uzyskać cenę rzeczywistą należy
kliknąć przycisk z ceną bieżącą, aby pobrać cenę w czasie rzeczywistym od maklera.

CENY I ZAWIERANIE TRANSAKCJI

1) Wpisz kwotę transakcji.
2) Zaznacz kwadracik w kolumnie „Transakcja”. Ceny BID i ASK zmienią się w przyciski zleceń.
3) Aby dokonać transakcji kupna kliknij przycisk w kolumnie ASK, zaś aby dokonać transakcji

sprzedaży kliknij przycisk w kolumnie BID.

TABLICE RYNKU WALUTOWEGO

1) Wpisz pożądaną sumę w polu  „Kwota”.
2) Kliknij KUPUJ lub SPRZEDAJ.
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ZLECENIA

Dodaj powiązane zlecenia do pozycji.

1) Zaznacz „Dodaj powiązane zlecenia” aby dodać powiązane zlecenie po dokonaniu transakcji.
2) Kliknij KUP lub SPRZEDAJ. Pojawi się okno dialogowe dodawania zleceń powiązanych.

OTWIERANIE ZLECEŃ

Możesz dodawać i zarządzać swoimi zleceniami w module „Złożone zlecenia”.

Możesz przeglądać i zarządzać swoimi otwartymi pozycjami w module  „Otwórz pozycje”.

zamknij pozycję                 złóż zlecenie z limitem                      złóż zlecenie stop

OTWARTE POZYCJE
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WYKRESY

1) Kliknij „Nowy wykres”.

2) Wybierz instrument, skalę i typ wykresu.
3) Po zamknięciu wykresu pojawi się on w module „Wykres” i w łatwy sposób można go będzie

znowu wyświetlić.

WYŚWIETLANIE WYKRESÓW

Kliknij „Wyświetl wykres” dla wykresu który chcesz zobaczyć. Następnie otworzy się okno z wykresem.
Jeśli wykres jest niewidoczny można go przywołać klikając „Pokaż wykres”.

Lokalizacja
Wykresy są wyświetlane w oddzielnym oknie i nie mogą być dołączane jako osobny moduł. Najlepiej
jest oglądać okno z wykresem na drugim monitorze lub poza obszarem platformy w przypadku gdy
korzystasz tylko z jednego monitora.
Aby wyświetlić wykres na pełnym ekranie naciśnij klawisz F11. Ponowne kliknięcie klawisza F11 
przywraca oryginalne rozmiary okna.
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