Inwestor mobile 2.0.x
Instrukcja użytkownika

1. Instalacja i ekran logowania
Instalacja aplikacji możliwa jest ze sklepu Google Play (dla telefonów z systemem Android) lub App
Store (dla telefonów z systemem iOS). Po uruchomieniu aplikacji stuknięciem w ikonę aplikacji na
pulpicie telefonu wywoływany jest ekran logowania zawierający następujące elementy:











Pole NIK umożliwiające wprowadzenie numeru NIK użytkownika.
Przycisk Wersja demo, po którego stuknięciu uruchamiana jest wersja demonstracyjna aplikacji
oznaczona czerwonym paskiem z napisem DEMO w górnej części ekranu. Opuszczenie wersji
demonstracyjnej następuje po przejściu do Menu bocznego, a następnie stuknięciu w przycisk
Wyloguj i potwierdzeniu przyciskiem WYLOGUJ (aplikacja Android) albo Tak (aplikacja iOS).
Przycisk Zadzwoń do nas, po którego stuknięciu możliwe jest połączenie telefoniczne z Zespołem
Contact Center Santander Biuro Maklerskie. Dostęp do opcji Zadzwoń do nas możliwy jest również
po zalogowaniu do aplikacji Inwestor mobile.
Przycisk Napisz do nas, po którego stuknięciu możliwe jest wysłanie wiadomości e-mail do Zespołu
Contact Center Santander Biuro Maklerskie. Dostęp do opcji Napisz do nas możliwy jest również
po zalogowaniu do aplikacji Inwestor mobile.
Przycisk Polityka prywatności, po którego stuknięciu możliwe jest zapoznanie się z polityką
prywatności Santander Biuro Maklerskie.
Przycisk Co nowego, po którego stuknięciu wyświetlana jest skrócona informacja o funkcjach
dostępnych w aplikacji Inwestor mobile.
Numer zainstalowanej wersji aplikacji.

Jeżeli urządzenie nie zostało zarejestrowane część przycisków oraz informacja o numerze
zainstalowanej aplikacji mogą być zasłonięte przez klawiaturę ekranową. Aby ukryć klawiaturę należy
stuknąć w przycisk
(aplikacja Android) albo
(aplikacja iOS). Stuknięcie w polu NIK ponownie
wywołuje klawiaturę.

Rysunek 1 Ekran logowania. Po lewej stronie aplikacja Android (po ukryciu klawiatury), po prawej iOS (z widoczną klawiaturą
ekranową).

2. Logowanie
2.1.

Pierwsze logowanie po wygenerowaniu kodu startowego PIN

Warunkiem niezbędnym do zalogowania się w aplikacji jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz
aktywnego dostępu do notowań w czasie rzeczywistym. W przypadku braku takiego dostępu aplikacja
zaproponuje zamówienie notowań (sprawdź opłatę za korzystanie z przeglądu notowań w Taryfie opłat
i prowizji).
Po uruchomieniu aplikacji należy w polu NIK wprowadzić numer NIK, a na następnym ekranie kod
startowy PIN w polu PIN. Numer NIK jest wspólny dla serwisu WWW Inwestor online oraz aplikacji
Inwestor mobile. Stuknięcie w ikonę
w polu PIN pozwala sprawdzić czy wprowadzane znaki są
poprawne.
Na kolejnym ekranie należy wprowadzić kod startowy PIN, własny kod PIN oraz powtórzyć własny kod
PIN. Po zatwierdzeniu zmiany kodu PIN kolejne logowanie, zarówno w serwisie Inwestor online, jak i
w aplikacji Inwestor mobile, wymaga użycia kodu PIN zdefiniowanego przez użytkownika.
Jeżeli wcześniej nie została wskazana forma dostarczania dokumentów KID wyświetlany jest ekran
umożliwiający dokonanie wyboru poprzez stuknięcie w przycisk WWW w przypadku udostępniania

dokumentów KID na stronie WWW albo w przycisk Papierowa w przypadku udostępniania
dokumentów KID w placówce Santander Bank Polska z dostępem do usług maklerskich. Wybór formy
papierowej wymaga zaakceptowania treści warunków udostępniania dokumentów KID w tej formie.
Przejście do następnego ekranu następuje po stuknięciu w przycisk Potwierdzam.

2.2.

Logowanie kodem PIN użytkownika niemaskowanym bez zarejestrowania urządzenia

Po uruchomieniu aplikacji należy w polu NIK wprowadzić numer NIK, a na następnym ekranie kod PIN
w polu PIN. Numer NIK i kod PIN są wspólne dla serwisu WWW Inwestor online oraz aplikacji Inwestor
mobile. Stuknięcie w ikonę w polu PIN pozwala sprawdzić czy wprowadzane znaki są poprawne. Po
stuknięciu w przycisk
(aplikacja Android) albo
(aplikacja iOS) następuje wyświetlenie
domyślnego ekranu Notowania.

Rysunek 2 PIN standardowy niemaskowany. Po lewej stronie aplikacja Android, po prawej iOS.

2.3.

Logowanie kodem PIN użytkownika maskowanym bez zarejestrowania urządzenia

Aktywacja kodu PIN maskowanego możliwa jest wyłącznie w serwisie WWW Inwestor online, w opcji
Ustawienia – Zmiana PIN. Wybór kodu PIN maskowanego jest wspólny dla serwisu Inwestor online oraz
aplikacji Inwestor mobile. Logowanie przy użyciu kodu PIN maskowanego polega na wprowadzeniu
wybranych znaków z kodu PIN zamiast pełnego kodu.

Rysunek 3 PIN standardowy maskowany. Po lewej stronie aplikacja Android, po prawej iOS.

2.4.

Logowanie kodem PIN użytkownika po zarejestrowaniu urządzenia

W przypadku zarejestrowania urządzenia po uruchomieniu aplikacji wyświetlany jest ekran z
wprowadzonym automatycznie i częściowo ukrytym numerem NIK, dla którego zarejestrowano
urządzenie. Dane urządzenie można zarejestrować dla więcej niż jednego NIK ale wówczas numer NIK
przy logowaniu nie jest wprowadzany automatycznie.
Jeżeli użytkownik zamierza zalogować się na innym numerze NIK należy usunąć wprowadzony
automatycznie numer NIK poprzez stuknięcie w ikonę X i wprowadzić inny numer NIK.
W kolejnym kroku należy stuknąć w przycisk DALEJ i na następnym ekranie wprowadzić kod PIN. Jeżeli
użytkownik korzysta z kodu PIN niemaskowanego stuknięcie w ikonę w polu PIN pozwala sprawdzić
czy wprowadzane znaki są poprawne.
Zwracamy uwagę, że rejestracja urządzenia oznacza zmianę sposobu wysyłania alertów cenowych z
komunikatów SMS na powiadomienia Push.

Rysunek 4 Numer NIK wstawiany automatycznie po zarejestrowaniu urządzenia. Po lewej stronie aplikacja Android, po
prawej iOS.

2.5.

Logowanie kodem PIN mobile

Kod PIN mobile składa się z czterech do ośmiu cyfr, tym samym skraca czas logowania. Korzystanie z
PIN mobile uwarunkowane jest wcześniejszym zarejestrowaniem urządzenia.
Jeżeli urządzenie zarejestrowano dla jednego numeru NIK, po uruchomieniu aplikacji wyświetlany jest
ekran z wprowadzonym automatycznie i częściowo ukrytym numerem NIK. Jeżeli urządzenie
zarejestrowano dla więcej niż jednego numeru NIK, po uruchomieniu aplikacji należy wprowadzić
numer NIK. Stuknięcie w przycisk DALEJ powoduje wyświetlenie kolejnego ekranu i umożliwia
wprowadzenie kodu PIN mobile. Stuknięcie w przycisk PIN standardowy pozwala na zalogowanie tym
samym kodem PIN, który używany jest przy logowaniu do serwisu WWW Inwestor online, przy czym
zależnie od wyboru użytkownika jest to kod PIN niemaskowany lub maskowany.

Rysunek 5 PIN mobile może zawierać wyłącznie cyfry. Z lewej strony aplikacja Android, z prawej iOS.

2.6.

Blokada i odblokowanie dostępu

Po trzykrotnym kolejnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN mobile następuje blokada kodu PIN
mobile. Nadal możliwe jest zalogowanie poprzez podanie kodu PIN standardowego. Nie ma możliwości
odblokowania kodu PIN mobile, możliwa jest natomiast, po zalogowaniu do aplikacji Inwestor mobile,
aktywacja nowego kodu PIN mobile.
Po trzykrotnym kolejnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN standardowego następuje blokada kodu
PIN standardowego. Po zablokowaniu tego kodu nie jest możliwe zalogowanie do serwisu WWW
Inwestor online oraz nie jest możliwe zalogowanie do aplikacji mobilnej, także poprzez podanie kodu
PIN mobile. Po odblokowaniu dostępu możliwe jest korzystanie także z wcześniej zdefiniowanego kodu
PIN mobile. Po wygenerowaniu nowego kodu PIN startowego w celu korzystania z PIN mobile
konieczna jest ponowna jego aktywacja.
Odzyskanie dostępu do serwisu WWW Inwestor online oraz aplikacji Inwestor mobile jest możliwe w
następujący sposób:


Samodzielnie przez użytkownika poprzez podanie na stronie logowania do serwisu WWW Inwestor
online numeru NIK oraz kodu odblokowującego PUK. Ta metoda pozwala odzyskać dostęp jeżeli
zablokowanie nastąpiło w wyniku omyłkowego wprowadzania kodu PIN standardowego, który





użytkownik pamięta. Po wprowadzeniu kodu odblokowującego PUK zalogowanie jest możliwe
poprzez wprowadzenie numeru NIK i kodu PIN standardowego.
Samodzielnie przez użytkownika poprzez wygenerowanie nowego kodu PIN startowego. Ta
metoda odblokowania dostępu wymaga wcześniejszego zaufania numeru telefonu komórkowego
w serwisie WWW Inwestor online, opcja Ustawienia – Telefon / E-mail – Aktywacja telefonu
zaufanego. Na stronie logowania do serwisu WWW Inwestor online należy kliknąć w przycisk
Zapomniałeś PIN?, a w kolejnych krokach wprowadzić numer NIK, wybrane cyfry z kodu
odblokowującego PUK i kliknąć w przycisk Generuj kod PIN. Kod PIN startowy zostanie wysłany w
komunikacie SMS na zaufany numer telefonu komórkowego. Ten sposób wygenerowania nowego
kodu PIN startowego zachowuje ważność kodu odblokowującego PUK.
Poprzez kontakt z pracownikiem Santander Biuro Maklerskie od godziny 8.00 do godziny 19.00 w
dni robocze pod numerem telefonu 801 36 46 36 lub 61 856 44 44 (koszt połączenia zgodny z taryfą
operatora). Przyjęcie dyspozycji wygenerowania nowego kodu PIN startowego wymaga uprzedniej
identyfikacji użytkownika na podstawie hasła identyfikacyjnego lub kodu Tele PIN, a przyjęcie
dyspozycji odblokowania zablokowanego kodu PIN standardowego wymaga identyfikacji
użytkownika w sposób wskazany wcześniej lub poprzez podanie przez użytkownika co najmniej
trzech z pięciu informacji identyfikacyjnych określonych w Zarządzeniu w sprawie: określenia
szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach elektronicznych (telefon i Internet). W
przypadku posiadania przez użytkownika zaufanego numeru telefonu komórkowego nowy kod PIN
startowy wysyłany jest w komunikacie SMS, a kod odblokowujący PUK zachowuje ważność, a w
przypadku braku posiadania przez użytkownika zaufanego numeru telefonu komórkowego nowy
kod PIN startowy wysyłany jest przesyłką pocztową na adres korespondencyjny wydającego
dyspozycję wraz z nowym kodem odblokowującym PUK.

3. Menu aplikacji
3.1.

Menu dolne

Menu dolne aplikacji składa się z następujących pozycji:
Android: NOTOWANIA, ZLECENIA, PORTFEL, RYNKI, NEWSY.
iOS: Notowania, Zlecenia, Portfel, Rynki, Więcej.

Rysunek 6 Menu poziome aplikacji z aktywną pozycją Notowania. Z lewej strony aplikacja Android, z prawej iOS.

3.2.

Menu boczne

Menu boczne aplikacji zawiera poniższe pozycje:
Dane zalogowanego użytkownika, uproszczony numer aktywnego rachunku, Notowania, Zlecenia,
Portfel, Statystyki rynków, Newsy, Powiadomienia, Ustawienia, Zadzwoń do nas, Napisz do nas, Oceń
aplikację, Wyloguj.
Menu boczne wywoływane jest poprzez stuknięcie w ikonę
w lewym górnym rogu ekranu (aplikacja
Android) albo w pozycję Więcej w menu dolnym aplikacji (iOS).

4. Notowania
4.1.

Listy notowań

Notowania to pierwsza pozycja w dolnym menu aplikacji, prezentowana po zalogowaniu. W aplikacji
dostępne są notowania w czasie rzeczywistym z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
oraz NewConnect (NC). Notowania instrumentów wyświetlane są dla aktywnej (wybranej przez
użytkownika) listy notowań. Lista aktywna jest zapamiętywana na danym urządzeniu i wyświetlana
domyślnie po powtórnym zalogowaniu. W aplikacji Inwestor mobile dostępne są następujące rodzaje
list notowań:






Listy predefiniowane dla indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80.
Listy predefiniowane dla instrumentów rynku kasowego, notowanych na GPW, innych niż w
poprzednim punkcie (Pozostałe), instrumentów pochodnych notowanych na GPW (Pochodne)
oraz instrumentów notowanych poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu
obrotu (NewConnect).
Listy instrumentów utworzone przez użytkownika i dostępne wyłącznie na urządzeniu, na którym
je utworzono. Nazwa listy jest definiowana podczas jej tworzenia przez użytkownika.
Lista Ulubione, której skład jest tworzony i modyfikowany przez użytkownika oraz
synchronizowany automatycznie pomiędzy serwisem Inwestor online oraz aplikacją Inwestor
mobile.

4.2.

Prezentacja notowań

Ekran prezentujący notowania dla aktywnej listy notowań zawiera następujące elementy:











Ikonę wyszukiwarki instrumentów.
Ikonę (aplikacja Android) albo (aplikacja iOS) konfiguracji list notowań.
Dla list predefiniowanych opartych na indeksie giełdowym – wartość indeksu, ikonę ustawienia
alertu dla indeksu, zmianę procentową indeksu, wartość obrotu, a dla pozostałych rodzajów list –
wyłącznie wartość obrotu. Zmiana którejkolwiek wartości w trakcie trwania sesji giełdowej
powoduje wyświetlenie tej wartości czcionką w kolorze czerwonym.
Uproszczony wykres indeksu z wartością kursu odniesienia w postaci liczbowej i poziomej linii
przerywanej dla list predefiniowanych opartych na indeksie giełdowym. Stuknięcie w wykres
uproszczony pozwala wyświetlić wykres szczegółowy indeksu.
Liczbę instrumentów dla aktywnej listy notowań, których kurs rośnie, pozostaje bez zmiany lub
spada.
Dla każdego instrumentu w aktywnej liście notowań: nazwę instrumentu, datę i czas ostatniego
komunikatu, kursu ostatniej transakcji, wartość obrotu, zmianę i zmianę bezwzględną kursu
ostatniej transakcji w stosunku do kursu zamknięcia na poprzedniej sesji. W przypadku
instrumentu notowanego na rynku NewConnect obok nazwy wyświetlana jest ikona
. Jeżeli na
danej sesji nie została zawarta żadna transakcja, to w miejscu kursu ostatniej transakcji
prezentowany jest kurs odniesienia. Kurs ostatniej transakcji podczas danej sesji wyświetlany jest
czcionką koloru czarnego, a kurs odniesienia czcionką koloru szarego. Z kolei Teoretyczny Kurs
Otwarcia jest prezentowany poprzez czcionkę koloru szarego oraz ikonę
. Zmiana
którejkolwiek wartości w trakcie trwania sesji giełdowej powoduje wyświetlenie tej wartości
czcionką w kolorze czerwonym, z wyjątkiem wartości zmiany procentowej, która stale
prezentowana jest czcionką w kolorze zielonym dla wzrostu, w kolorze czerwonym dla spadku oraz
w kolorze szarym dla braku zmiany.
Ikonę , po stuknięciu której otwierany jest ekran umożliwiający złożenie zlecenia.

Instrumenty w aktywnej liście notowań prezentowane są domyślnie w kolejności alfabetycznej
rosnąco. Po stuknięciu w KURS (aplikacja Android) albo CENA (aplikacja iOS) w wierszu nagłówkowym
tabeli notowań instrumenty sortowane są według kursu malejąco, a po stuknięciu w ZMIANA % –
według zmiany procentowej malejąco.

Rysunek 7 Aktywna lista notowań. Z lewej strony aplikacja Android, z prawej iOS.

4.3.

Szczegóły instrumentu

Stuknięcie w wiersz z danym instrumentem otwiera ekran szczegółów dla danego instrumentu. Ekran
szczegółów instrumentu zawiera następujące elementy:






Kurs instrumentu, ikonę ustawienia alertu dla instrumentu, zmianę procentową instrumentu.
Uproszczony wykres instrumentu z wartością kursu odniesienia w postaci liczbowej i poziomej linii
przerywanej. Stuknięcie w wykres uproszczony pozwala wyświetlić wykres szczegółowy
instrumentu.
Opcjonalny przycisk ZLECENIA oraz stałe przyciski RYNEK oraz NEWSY. Przycisk aktywny oznaczony
jest czerwonym tłem, np.
.
Ikonę , po stuknięciu której otwierany jest ekran umożliwiający złożenie zlecenia dla danego
instrumentu.

4.3.1. ZLECENIA
Przycisk ZLECENIA dostępny jest o ile dla danego instrumentu dostępne są aktywne zlecenia lub
otwarte pozycje na aktywnym rachunku. Stuknięcie w przycisk umożliwia wyświetlenie informacji o
aktywnych zleceniach dla instrumentu, liczbie danego instrumentu na aktywnym rachunku oraz
wartości obliczonej jako iloczyn liczby instrumentów i kursu zamknięcia instrumentu na poprzedniej
sesji. Stuknięcie w wiersz z aktywnym zleceniem otwiera ekran szczegółów zlecenia, z poziomu którego
możliwe jest m.in. modyfikowanie lub anulowanie zlecenia.

4.3.2. RYNEK
Domyślny przycisk RYNEK prezentuje kurs otwarcia, najwyższy i najniższy kurs na danej sesji, wartość
obrotu dla instrumentu, najlepsze oferty kupna / sprzedaży (jedna lub pięć w zależności od opcji
wybranej od użytkownika) oraz pięć ostatnich transakcji na instrumencie.

4.3.3. NEWSY
Stuknięcie w przycisk NEWSY wyświetla listę depesz PAP dla danego instrumentu.

4.4.

Wykres indeksu / instrumentu

Wykres szczegółowy indeksu lub instrumentu dostępny jest po stuknięciu w wykres uproszczony
prezentowany na ekranach:






Predefiniowanej listy notowań dla indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80.
Szczegółów instrumentu w opcji Notowania.
Szczegółów zlecenia w opcji Zlecenia.
Szczegółów instrumentu w opcji Portfel.
Szczegółów instrumentu w opcji Statystyki rynków.

Ekran wykresu szczegółowego zawiera następujące elementy:









Kurs indeksu / instrumentu, zmianę procentową kursu, kurs otwarcia, maksymalny, minimalny
oraz wartość obrotu dla wybranego przez użytkownika okresu czasu.
Ikony wyboru rodzaju wykresu kursu: liniowy
albo świeczkowy .
Ikonę włączenia wykresu wolumenu
, który może być prezentowany łącznie z wykresem
liniowym albo świeczkowym.
Po stuknięciu w przycisk Wskaźniki wyświetlany jest ekran umożliwiający włączenie i zdefiniowanie
parametrów dla wskaźników analizy technicznej: Bollinger, SMA 1 SMA 2, SMA 3, EMA oraz RSI
albo MACD. Powtórne stuknięcie w przycisk Wskaźniki przywraca widok wykresu wraz z
wybranymi wskaźnikami analizy technicznej.
Obszar wykresu. W obszarze wykresu prezentowana jest dla każdego wybranego okresu linia i kurs
(zieloną czcionką) zamknięcia poprzedniego okresu oraz dla wykresu dziennego linia i kurs
(czerwoną czcionką) ostatniej transakcji. Za pomocą gestów szczypania oraz rozciągania możliwe
jest zmniejszenie lub zwiększenie odcinka czasu, dla którego wyświetlany jest wykres w ramach
wybranego okresu. Po zmniejszeniu odcinka czasu, dla którego wyświetlany jest wykres,
przeciąganie jednym palcem umożliwia przesuwanie wykresu w ramach wybranego okresu. Z kolei
stuknięcie w obszar wykresu powoduje wyświetlenie kursora krzyżowego wraz z wartością kursu
dla danej daty albo czasu.
Belkę wyboru okresu, dla którego wyświetlany jest wykres: dzienny, dla jednego tygodnia, jednego
miesiąca, trzech miesięcy, jednego roku albo dla całej dostępnej historii.

Rysunek 8 Wykres szczegółowy instrumentu z dodanymi wskaźnikami: SMA1 i RSI. Z lewej strony aplikacja Android, z prawej
iOS.

4.5.

Konfiguracja list notowań

Po stuknięciu w ikonę
(aplikacja Android) albo
(aplikacja iOS) w prawym górnym rogu ekranu
Notowania, wyświetlany jest ekran Konfiguracja list notowań umożliwiający tworzenie,
modyfikowanie i usuwanie list użytkownika na urządzeniu, modyfikowanie listy Ulubione oraz
ukrywanie list notowań każdego rodzaju.
Możliwa jest zmiana kolejności poprzez stukanie w ikony
i przesuwając palcem ikonę
(aplikacja iOS).

(aplikacja Android) albo przytrzymując

4.5.1. Nowa lista notowań
Stuknięcie w przycisk
otwiera ekran umożliwiający utworzenie nowej listy notowań, która
dostępna jest wyłącznie na urządzeniu, na którym została utworzona. W pierwszym kroku należy
wprowadzić unikalną nazwę listy i zatwierdzić przyciskiem OK (aplikacja Android) albo przyciskiem
(aplikacja iOS), a następnie stuknąć w przycisk
. Na kolejnym ekranie możliwe jest wybranie
instrumentów w tworzonej liście poprzez stuknięcie w pole wyboru obok nazwy instrumentu (aplikacja
Android) lub stuknięcie w przełącznik obok nazwy instrumentu (aplikacja iOS). Po stuknięciu w przycisk
(aplikacja Android) albo
(aplikacja iOS) w górnym lewym rogu ekranu następuje powrót do

ekranu konfiguracji tworzonej listy, uwzględniający instrumenty wskazane przez użytkownika.
Powtórne stuknięcie w przycisk
(aplikacja Android) albo stuknięcie w przycisk Gotowe (aplikacja
iOS) powoduje powrót do ekranu wszystkich list.

4.5.2. Modyfikowanie listy
Edycja listy notowań możliwa jest w przypadku listy utworzonych przez użytkownika oraz listy
Ulubione. W celu wprowadzenia zmian w składzie listy należy stuknąć w wiersz z nazwą listy. Na
kolejnym ekranie możliwe jest dodanie instrumentu do listy poprzez stuknięcie w przycisk
lub
usunięcie instrumentu z listy poprzez stuknięcie w ikonę (aplikacja Android) albo
(aplikacja iOS).

4.5.3. Usuwanie listy
Usunięcie listy notowań możliwe jest wyłącznie w przypadku list utworzonych przez użytkownika. W
celu usunięcia listy należy stuknąć w ikonę (aplikacja Android) albo
(aplikacja iOS) w wierszu z
nazwą listy.

4.5.4. Ukrywanie listy
Każdą listę notowań można ukryć na urządzeniu stukając w pole wyboru Ukryj (aplikacja Android) albo
w ikonę
(aplikacja iOS).
Lista ukryta reprezentowana jest przez zaznaczone pole wyboru (aplikacja Android) albo przez ikonę
(aplikacja iOS). Ukrywanie listy, w odróżnieniu od usunięcia listy, umożliwia przywrócenie
widoczności listy oraz dotyczy wszystkich rodzajów list notowań.

4.6.

Wyszukiwarka

Po stuknięciu w ikonę
, w prawym górnym rogu ekranu Notowania, wyświetlane jest pole
umożliwiające wprowadzenie nazwy poszukiwanego instrumentu. Instrumenty spełniające warunki
wyszukiwania prezentowane są w sekcji Instrumenty. Instrumenty wyszukiwane są w obrębie
aktywnej listy notowań.

5. Zlecenia
5.1.

Nowe zlecenie

Możliwość złożenia nowego zlecenia dostępna jest po stuknięciu w ikonę
dolnym rogu na ekranach:









prezentowanej w prawym

Listy notowań.
Szczegółów instrumentu dostępnych z listy notowań. W tym wypadku automatycznie wybrana
zostaje nazwa instrumentu.
Listy zleceń.
Ekranu Portfel.
Szczegółów instrumentu dostępnych z ekranu Portfel. W tym wypadku automatycznie wybrana
zostaje nazwa instrumentu.
Ekranu Statystyki rynków.
Szczegółów instrumentu dostępnych z ekranu Statystyki rynków. W tym wypadku automatycznie
wybrana zostaje nazwa instrumentu.
Ekranu Newsy.

Po stuknięciu w ikonę
prezentowany jest ekran wyboru instrumentu (o ile nie został uzupełniony
automatycznie). W celu szybkiego wybrania instrumentu możliwe jest użycie wyszukiwarki
instrumentów w górnej części ekranu. Po stuknięciu w obszar wyszukiwarki i wprowadzeniu kolejnych
znaków lista instrumentów jest ograniczana do tych zawierających wprowadzone znaki.

Kolejny ekran Nowe zlecenie zawiera następujące elementy:










Listę rozwijaną umożliwiającą wybór rachunku, na które składane jest zlecenie. Domyślnie
prezentowany jest rachunek aktywny.
Kurs instrumentu, ikonę
ustawienia alertu dla instrumentu, zmianę procentową instrumentu.
Liczbę instrumentów, kurs instrumentu w najlepszej ofercie sprzedaży.
Liczbę instrumentów, kurs instrumentu w najlepszej ofercie kupna.
Pole do wprowadzenia liczby instrumentów w zleceniu.
Pole do wprowadzenia limitu kursu w zleceniu.
Przycisk Więcej opcji.
Przycisk SPRZEDAJ.
Przycisk KUP.

Domyślnie wyświetlana jest najlepsza oferta sprzedaży wraz z liczbą instrumentów oraz najlepsza
oferta kupna z liczbą instrumentów. Jeżeli użytkownik posiada dostęp od pięciu najlepszych ofert lub
pełnego arkusza ofert stuknięcie w ikonę
(aplikacja Android) albo (aplikacja iOS) z prawej strony
linii najlepszej oferty sprzedaży i najlepszej oferty kupna powoduje wyświetlenie pięciu najlepszych
ofert. Ponowne stuknięcie w tę samą ikonę powoduje powrót do prezentacji jednej najlepszej oferty.
Złożenie zlecenia z limitem kursu, na bieżącą sesję, z terminem ważności do końca bieżącej sesji i nie
zawierające innego warunku wymaga jedynie wprowadzenia liczby instrumentów, limitu kursu oraz
stuknięcia w przycisk SPRZEDAJ albo KUP. Wprowadzenie limitu kursu możliwe jest poprzez wybranie
wartości z klawiatury ekranowej lub poprzez stuknięcie w wartość kursu w najlepszej ofercie kupna lub
sprzedaży (w przypadku dostępu do jednej najlepszej oferty) lub wartość jednej z wyświetlanych ofert
kupna lub sprzedaży (w przypadku dostępu do pięciu najlepszych ofert).
Przed potwierdzeniem złożenia zlecenia wyświetlana jest warstwa Zatwierdź zlecenie z parametrami
zlecenia oraz przyciskami COFNIJ oraz ZATWIERDŹ. Stuknięcie w pierwszy powoduje zamknięcie
warstwy bez złożenia zlecenia. Stuknięcie w drugi powoduje złożenie zlecenia oraz wyświetlenie
komunikatu o złożeniu zlecenia, który zamykamy poprzez stuknięcie w przycisk OK. Powoduje to
wyświetlenie ekranu z listą zleceń.
Złożenie zlecenia z parametrami innymi niż domyślne wymaga stuknięcia w przycisk Więcej opcji.
Powoduje to prezentację dodatkowych pól:










Typ ceny, umożliwiające wybór zlecenia z limitem, PKC, PCR, Stop limit, Stop loss, PEG, PEG limit.
Typ ważności, umożliwiające wybór zlecenia na dzień bieżący, do oznaczonego dnia, do
określonego czasu, ważne na fixing, ważne na zamknięcie, wykonaj i anuluj, wykonaj lub anuluj, na
czas nieoznaczony.
Ważne do, umożliwiające wprowadzenie daty lub czasu ważności zlecenia.
Limit aktywacji, umożliwiające wprowadzenie limitu aktywacji dla zleceń Stop limit i PEG limit.
Ważne od, umożliwiające wybór daty pierwszej sesji, na którą zlecenie powinno być skierowane.
W. minimalna, umożliwiające wprowadzenie wielkości minimalnej.
W. ujawniona, umożliwiające wprowadzenie wielkości ujawnianej.
Zaliczka (%), umożliwiające wprowadzenie procentowej wartości zaliczki dla zlecenia kupna w
przypadku instrumentów rynku kasowego.

Dalszy proces składania zlecenia jest identyczny jak przy zleceniu z parametrami domyślnymi.

5.2.

Lista zleceń

Ekran listy zleceń prezentuje dla aktywnego rachunku zlecenia oczekujące na realizację oraz zlecenia,
które utraciły ważność na danej sesji giełdowej z powodu realizacji, anulowania lub upłynięcia czasu
ważności zlecenia.
Ekran prezentujący zlecenia dla aktywnego rachunku zawiera następujące elementy:




Ikona
– wyszukiwarka zlecenia. Po stuknięciu w ikonę należy wprowadzić nazwę instrumentu,
dla którego poszukiwane jest zlecenie.
Ikona
– ogranicza wyświetlane zlecenia do zleceń ze statusem AKTYWNE, czyli zleceń
przekazanych na rynek i oczekujących na realizację.
Ikona
– ogranicza wyświetlane zlecenia do zleceń ze statusem ARCHIWALNE, które zostały
częściowo lub całkowicie zrealizowane.

Dla każdego zlecenia prezentowane są następujące informacje:









Ikona dla zlecenia kupna albo ikona dla zlecenia sprzedaży.
Nazwa instrumentu w zleceniu. Jeżeli użytkownik posiada więcej niż jeden portfel dla
instrumentów pochodnych, to po prawej stronie nazwy instrumentu w zleceniu wyświetlana jest
ikona ,
itd. oznaczająca numer portfela, na którym zlecenie zostało złożone.
Data pierwszej sesji, na którą zlecenie zostało złożone.
Liczba instrumentów oraz limit ceny w zleceniu. Jeżeli zostało złożone zlecenie bez limitu ceny, to
w miejscu limitu ceny prezentowana jest odpowiednia informacja, tzn. jedno z następujących
oznaczeń: PKC, PCR, Stop Loss, PEG. Limit ceny nie jest prezentowany także w przypadku zleceń
SSL, ToC oraz SToC.
Trzy literowy kod waluty w zleceniu.
Status zlecenia: BIEŻĄCE, AKTYWNE, W TRAKCIE MODYFIKACJI, W TRAKCIE ANULOWANIA,
ARCHIWALNE.

W przypadku zleceń z warunkami dodatkowymi po lewej stronie liczby instrumentów prezentowane
są poniższe ikony:






dla zlecenia typu Stop Limit.
dla zlecenia typu PEG Limit.
dla zlecenia typu Step Stop Limit (Trailing Stop).
dla zlecenia typu Take or Cut (One Cancels The Other).
dla zlecenia typu Speed Take or Cut (One Triggers the Other).

Rysunek 9 Lista zleceń na bieżącej sesji. Z lewej strony aplikacja Android, z prawej iOS.

5.3.

Szczegóły zlecenia

Stuknięcie w wiersz z danym zleceniem otwiera ekran szczegółów dla danego zlecenia. Ekran
szczegółów zlecenia zawiera następujące elementy:











Kurs instrumentu, ikonę ustawienia alertu dla instrumentu, zmianę procentową instrumentu,
ikonę anulowania zlecenia, ikonę modyfikowania zlecenia.
Uproszczony wykres instrumentu z wartością kursu odniesienia. Stuknięcie w wykres uproszczony
pozwala wyświetlić wykres szczegółowy instrumentu.
Numer zlecenia.
Status zlecenia: BIEŻĄCE, AKTYWNE, W TRAKCIE MODYFIKACJI, W TRAKCIE ANULOWANIA,
ARCHIWALNE.
Stronę zlecenia: KUPNO, SPRZEDAŻ.
Limit ceny.
Liczbę instrumentów w zleceniu złożonym oraz liczbę instrumentów w zleceniu zrealizowanym.
Kwotę blokady środków finansowych dla zlecenia kupna.
Datę złożenia zlecenia i datę ważności zlecenia.
Informację o transakcjach zrealizowanych na podstawie zlecenia. Każda transakcja jest
prezentowana jako odrębny wiersz zawierający datę i czas realizacji transakcji, liczbę

instrumentów w transakcji, kurs realizacji transakcji, wartość obliczoną jako iloczyn liczby
instrumentów i kursu. Obrót urządzenia do widoku poziomego umożliwia wyświetlenie
dodatkowej kolumny prezentującej wartość transakcji uwzględniającą prowizję maklerską.
Stuknięcie w ikonę
(aplikacja Android) albo
(aplikacja iOS) w prawym górnym rogu ekranu
otwiera ekran modyfikacji zlecenia, zbliżony do ekranu nowego zlecenia po stuknięciu w przycisk
Więcej opcji. Po wprowadzeniu zmian w parametrach zlecenia należy stuknąć w przycisk MODYFIKUJ
na dole ekranu.
Ikona modyfikacji nie jest prezentowana w przypadku zleceń, których nie można modyfikować, tzn.
zleceń na rynki zagraniczne oraz zleceń typu SSL, Toc oraz SToC.
Stuknięcie w ikonę (aplikacja Android) albo (aplikacja iOS) w prawym górnym rogu ekranu otwiera
warstwę umożliwiającą złożenie dyspozycji anulowania zlecenia.

Rysunek 10 Szczegóły dla zlecenia aktywnego, oczekującego na realizację. Z lewej strony aplikacja Android, z prawej iOS.

5.4.

Modyfikowanie zlecenia

Po edycji parametrów zlecenia należy stuknąć w przycisk MODYFIKUJ. Przed potwierdzeniem złożenia
dyspozycji modyfikacji wyświetlana jest warstwa z parametrami zmodyfikowanego zlecenia oraz
przyciskami COFNIJ oraz ZATWIERDŹ. Stuknięcie w pierwszy powoduje zamknięcie warstwy bez
modyfikacji zlecenia. Stuknięcie w drugi powoduje przekazanie dyspozycji modyfikacji oraz

wyświetlenie komunikatu Dyspozycja została wysłana. Stuknięcie w przycisk OK powoduje
wyświetlenie ekranu z listą zleceń.

Rysunek 11 Modyfikacja zlecenia Stop limit. Z prawej strony aplikacja Android, z prawej iOS.

5.5.

Anulowanie zlecenia

Warstwa Anulowanie zlecenia uwzględnia parametry zlecenia oraz przyciski COFNIJ oraz ZATWIERDŹ.
Stuknięcie w pierwszy powoduje zamknięcie warstwy bez anulowania zlecenia. Stuknięcie w drugi
powoduje przekazanie dyspozycji anulowania oraz wyświetlenie ekranu z listą zleceń.

Rysunek 12 Anulowanie zlecenia. Z lewej strony aplikacja Android, z prawej iOS.

6. Portfel
6.1.

Aktywny rachunek i subrachunek walutowy

Z lewej strony ekranu prezentowanych jest osiem ostatnich cyfr aktywnego rachunku, waluta rachunku
oraz, jeśli użytkownik posiada dostęp do subrachunków walutowych na aktywnym rachunku, selektor
wyboru subrachunku walutowego. Stuknięcie w ikonę
(aplikacja Android) albo
(aplikacja iOS)
pozwala zmienić aktywny subrachunek walutowy. Zmiana aktywnego rachunku możliwa jest po
wywołaniu menu bocznego.
Zmiana aktywnego rachunku jest zapamiętana przez aplikację do momentu wylogowania. Po
powtórnym zalogowaniu rachunkiem aktywnym jest rachunek domyślny. Zmiana rachunku aktywnego
jest możliwa w serwisie WWW Inwestor online, opcja Ustawienia – Logowanie – Domyślny rachunek
po zalogowaniu.
Zmiana aktywnego subrachunku walutowego, także po zmianie aktywnego rachunku, jest zapamiętana
przez aplikację do momentu wylogowania. Po powtórnym zalogowaniu subrachunkiem aktywnym jest
subrachunek PLN.

Rysunek 13 Ekran portfel w przypadku posiadania subrachunków walutowych. Z lewej strony aplikacja Android, z prawej
iOS.

6.2.

Rachunek środków finansowych

Prezentowane są następujące dane dla rachunku środków finansowych:











Razem rach., suma pozycji Środki finans. oraz Wycena instr.
Środki finans., suma pozycji Saldo rach. oraz Depozyt wymagany.
Wycena instr., iloczyn liczby instrumentów oraz kursu zamknięcia instrumentu na poprzedniej
sesji.
Środ. pod wypłatę, środki finansowe, które mogą być wypłacone albo przelane na inny rachunek.
Środki dost. kas., środki finansowe, które mogą stanowić pokrycie zlecenia na rynku kasowym.
Saldo rach., środki finansowe na rachunku bez uwzględnienia transakcji już zawartych a jeszcze nie
rozliczonych przez izbę rozliczeniową.
Zabl. pod zlec., środki finansowe zablokowane pod złożone zlecenia kupna.
Saldo nal. i zob., różnica pomiędzy należnościami z tytułu zawartych zleceń sprzedaży i
zobowiązaniami z tytułu zawartych zleceń kupna w dniach D, D+1 oraz D+2.
Środ. dost. term., środki finansowe, które mogą stanowić pokrycie zlecenia na rynku terminowym.
Depozyt pobrany, środki finansowe klienta zablokowane celem pokrycia ryzyka wynikającego z
otwartych pozycji w prawach pochodnych.




Depozyt wymagany, wymagana wartość środków finansowych w celu pokrycia ryzyka
wynikającego z otwartych pozycji w prawach pochodnych.
Wymagane uzupeł., wymagana wartość uzupełnienia depozytu na pokrycie ryzyka wynikającego z
otwartych pozycji w prawach pochodnych.

6.3.

Rachunek instrumentów finansowych

W sekcji Instrumenty prezentowane są, zapisane na aktywnym rachunku, wszystkie instrumenty, bez
względu na walutę notowania i wybrany subrachunek walutowy.
W trzech kolumnach wyświetlane są:




Nazwa instrumentu.
Liczba instrumentów i kurs zamknięcia na poprzedniej sesji.
Wartość danego instrumentu na rachunku, obliczona jako iloczyn liczby i kursu zamknięcia na
poprzedniej sesji.

Pod każdym instrumentem wyświetlany jest pasek prezentujący jaką część rachunku instrumentów
finansowych stanowi dany instrument. Kryterium udziału jest wartość prezentowana w trzeciej
kolumnie.

6.4.

Szczegóły instrumentu

Stuknięcie w wiersz z danym instrumentem otwiera ekran szczegółów dla danego instrumentu. Ekran
szczegółów instrumentu zawiera następujące elementy:





Kurs instrumentu, ikonę ustawienia alertu dla instrumentu, zmianę procentową instrumentu.
Uproszczony wykres instrumentu z wartością kursu odniesienia. Stuknięcie w wykres uproszczony
pozwala wyświetlić wykres szczegółowy instrumentu.
Stałe przyciski ZLECENIA, RYNEK oraz NEWSY. Przycisk aktywny oznaczony jest czerwonym tłem,
np.
.
Ikonę , po stuknięciu której otwierany jest ekran umożliwiający złożenie zlecenia dla danego
instrumentu.

6.4.1. ZLECENIA
Domyślny przycisk ZLECENIA umożliwia wyświetlenie informacji o aktywnych zleceniach dla
instrumentu, liczbie danego instrumentu na aktywnym rachunku oraz wartości obliczonej jako iloczyn
liczby instrumentów i kursu zamknięcia poprzedniej sesji. Stuknięcie w wiersz z aktywnym zleceniem
otwiera ekran szczegółów zlecenia, z poziomu którego możliwe jest m.in. modyfikowanie lub
anulowanie zlecenia.

6.4.2. RYNEK
Stuknięcie w przycisk RYNEK prezentuje kurs otwarcia, najwyższy i najniższy kurs na danej sesji,
wartość obrotu dla instrumentu, najlepsze oferty kupna / sprzedaży (jedna lub pięć w zależności od
opcji wybranej od użytkownika) oraz pięć ostatnich transakcji na instrumencie.

6.4.3. NEWSY
Stuknięcie w przycisk NEWSY wyświetla listę depesz PAP dla danego instrumentu.

7. Statystyki rynków
7.1.

GPW i NewConnect

Statystyki rynków prezentowane są odrębnie dla GPW oraz NewConnect. Statystyki dla rynku GPW
wyświetlane są domyślnie po stuknięciu w przycisk Rynki w poziomym dolnym menu aplikacji,

natomiast statystyki dla rynku NewConnect po stuknięciu w przycisk New Connect. Dla obu rynków
prezentowane są następujące informacje:




Obrót, uwzględniający wszystkie instrumenty rynku kasowego odpowiednio GPW i NewConnect.
Liczba instrumentów, których kurs ostatniej transakcji rośnie, pozostaje bez zmian lub spada w
stosunku do kursu zamknięcia na poprzedniej sesji.
Przyciski umożliwiające sortowanie instrumentów według trzech warunków:
największych wzrostów kursu,
największych spadków kursu,
największych
wartości obrotów. Warunek aktywny oznaczony jest czerwonym kolorem przycisku.

Dla obu rynków prezentowanych jest po 10 instrumentów spełniających w największym stopniu
wybrany warunek sortowania.
Dla każdego instrumentu uwzględnione są poniższe dane:




W pierwszej kolumnie: nazwa instrumentu, data i czas ostatniej zmiany kursu.
W drugiej kolumnie : kurs ostatniej transakcji, wartość obrotu.
W trzeciej kolumnie: zmiana procentowa oraz zmiana bezwzględna kursu ostatniej transakcji w
stosunku do kursu zamknięcia poprzedniej sesji.

Rysunek 14 Lista instrumentów na ekranie Statystyki rynków. Z lewej strony aplikacja Android (GPW, największe. obroty), z
prawej iOS (NC, najwyższe wzrosty).

7.2.

Szczegóły instrumentu

Stuknięcie w wiersz z danym instrumentem otwiera ekran szczegółów dla danego instrumentu. Ekran
szczegółów instrumentu zawiera następujące elementy:





Kurs instrumentu, ikonę ustawienia alertu dla instrumentu, zmianę procentową instrumentu.
Uproszczony wykres instrumentu z wartością kursu odniesienia. Stuknięcie w wykres uproszczony
pozwala wyświetlić wykres szczegółowy instrumentu.
Opcjonalny przycisk ZLECENIA oraz stałe przyciski RYNEK oraz NEWSY. Przycisk aktywny oznaczony
jest czerwonym tłem, np.
.
Ikonę , po stuknięciu której otwierany jest ekran umożliwiający złożenie zlecenia dla danego
instrumentu.

7.2.1. ZLECENIA
Stuknięcie w przycisk ZLECENIA umożliwia wyświetlenie informacji o aktywnych zleceniach dla
instrumentu, liczbie danego instrumentu na aktywnym rachunku oraz wartości obliczonej jako iloczyn
liczby instrumentów i kursu zamknięcia poprzedniej sesji. Stuknięcie w wiersz z aktywnym zleceniem
otwiera ekran szczegółów zlecenia, z poziomu którego możliwe jest m.in. modyfikowanie lub
anulowanie zlecenia.

7.2.2. RYNEK
Domyślny przycisk RYNEK prezentuje kurs otwarcia, najwyższy i najniższy kurs na danej sesji, wartość
obrotu dla instrumentu, najlepsze oferty kupna / sprzedaży (jedna lub pięć w zależności od opcji
wybranej od użytkownika) oraz pięć ostatnich transakcji na instrumencie.

7.2.3. NEWSY
Stuknięcie w przycisk NEWSY wyświetla listę depesz PAP dla danego instrumentu.

8. Newsy
8.1.

Lista wiadomości

Aby wyświetlić listę wiadomości należy stuknąć w poziomym dolnym menu aplikacji przycisk NEWSY
(Android) albo w poziomym dolnym menu aplikacji w Więcej, a na kolejnym ekranie w Newsy (iOS).
Wiadomości prezentowane są odrębnie dla PAP oraz ESPI. Depesze PAP wyświetlane są domyślnie po
stuknięciu w przycisk Newsy w bocznym menu aplikacji, natomiast komunikaty ESPI dodatkowo po
stuknięciu w przycisk ESPI. W obu przypadkach ekran prezentujący wiadomości zawiera następujące
elementy:




Ikonę
wyszukiwarki instrumentów.
Listę wiadomości, zawierającą początek wiadomości oraz datę i czas publikacji wiadomości.
Ikonę , po stuknięciu której otwierany jest ekran umożliwiający złożenie zlecenia.

8.2.

Szczegóły wiadomości

Stuknięcie w wiersz z początkiem wiadomości otwiera się ekran Depesza PAP albo Komunikat ESPI,
umożliwiający zapoznanie się z całą treścią wiadomości. Powrót do ekranu z listą wiadomości następuje
po stuknięciu w lewym górnym ekranie w przycisk
(aplikacja Android) albo
(aplikacja iOS).

8.3.

Wyszukiwarka

Po stuknięciu w ikonę , w prawym górnym rogu ekranu Newsy, wyświetlane jest pole umożliwiające
wprowadzenie poszukiwanej frazy. Wiadomości spełniające warunki wyszukiwania prezentowane są

odrębnych wierszach, a znaleziona fraza wyróżniona jest czerwonym kolorem czcionki. Powrót do
pełnej listy wiadomości następuje po stuknięciu w prawym górnym rogu ekranu w ikonę X (aplikacja
Android) albo w przycisk Anuluj (aplikacja iOS).

9. Informacje o użytkowniku i rachunkach
9.1.

Informacja o użytkowniku

W celu wyświetlenia informacji o użytkowniku należy wywołać menu boczne aplikacji. W górnej części
ekranu wyświetlane są imię i nazwisko zalogowanego użytkownika oraz numer NIK użytkownika.

9.2.

Informacja o rachunkach

Niżej wyświetlanych jest osiem ostatnich cyfr numeru rachunku aktywnego oraz określenie czy
zalogowany użytkownik jest właścicielem rachunku, czy działa na rachunku jako pełnomocnik. W
drugim przypadku w nawiasie wyświetlane są dodatkowo imię i nazwisko lub nazwa właściciela
rachunku.

9.3.

Zmiana aktywnego rachunku

Aby zmienić aktywny rachunek należy stuknąć w ikonę strzałki skierowanej w dół po prawej stronie
ekranu. Spowoduje to prezentację wszystkich rachunków, na których może działać zalogowany
użytkownik. Rachunek aktywny prezentowany jest za pomocą ikony portfela w kolorze czarnym,
pozostałe rachunki ikoną portfela w kolorze białym. Obok ikon wyświetlanych jest osiem ostatnich cyfr
każdego rachunku.
W celu zmiany aktywnego rachunku należy stuknąć w wiersz z wybranym rachunkiem.

10. Powiadomienia
Zarządzanie alertami cenowymi dla indeksów oraz instrumentów notowanych na GPW i NC możliwe
jest po przejściu do Menu bocznego, a następnie stuknięciu w pozycję Powiadomienia.
Aplikacja Inwestor mobile umożliwia zdefiniowanie / otrzymywanie następujących rodzajów alertów
cenowych:





Alert cenowy progowy. Wysyłany po osiągnięciu w trakcie trwania sesji giełdowej przez kurs
indeksu lub instrumentu wartości wskazanej przez użytkownika.
Alert cenowy na otwarcie dla indeksu WIG20. Wysyłany po rozpoczęciu notowań ciągłych o godz.
9.00. Zawiera dodatkowo kurs instrumentu o największym wzroście w stosunku do kursu
zamknięcia na poprzedniej sesji oraz kurs instrumentu o największym spadku.
Alert cenowy na otwarcie dla wskazanego indeksu / instrumentu. Wysyłany po rozpoczęciu
notowań ciągłych o godz. 8.45 (instrumenty pochodne) albo o godz. 9.00 (instrumenty rynku
kasowego).

Alerty cenowe progowe są jednorazowe. Po spełnieniu warunku i wysłaniu, alert nie jest wysłany po
ponownym spełnieniu warunku. Aby zdefiniować alert z identycznymi warunkami należy wywołać
modyfikację i zatwierdzić bez wprowadzania zmian. Alert „wysłany” jest oznaczany w serwisie Inwestor
online czerwonym kolorem czcionki wartości kursu. UWAGA! pojęcie alertu „wysłanego” nie jest
równoznaczne z aktywacją / dezaktywacją alertu, opisanymi w niniejszej instrukcji.
Alerty cenowe na otwarcie dla indeksu WIG20, innych indeksów oraz instrumentów są wielokrotne. Te
alerty są wysyłane do momentu dezaktywacji przez użytkownika.

Zarządzanie alertami cenowymi możliwe jest również w serwisie internetowym Inwestor online, w
opcji Moje usługi – Kursy instrumentów / indeksów. Zmiany wprowadzane w Inwestor online oraz
Inwestor mobile są synchronizowane w czasie rzeczywistym.

10.1. SMS vs. PUSH
Powiadomienia wysyłane są w postaci komunikatu SMS albo komunikatu Push. Różnice pomiędzy
komunikatami SMS a komunikatami Push prezentuje poniższa tabela.
Rejestracja urządzenia
mobilnego

Wymaga zalogowania do
sieci GSM oraz
zdefiniowania numeru
telefonu komórkowego w
serwisie Inwestor online,
w opcji Ustawienia –
Telefon / E-mail
Wymaga aktywnego
połączenia z Internetem
(WiFi lub transmisja
danych GSM)
Opłata pobierana za
wysłanie komunikatu

Komunikat SMS
Wysyłany jeżeli urządzenie
mobilne nie zostało
zarejestrowane.

Tak

Komunikat Push
Wysyłany jeżeli urządzenie
mobilne zostało zarejestrowane.
Jeżeli użytkownik zarejestruje
więcej niż jedno urządzenie,
komunikat Push zostanie wysłane
na każde z nich.
Nie

Nie

Tak

Wysłanie komunikatu zmniejsza
stan konta SMS. Jeżeli stan konta
SMS wynosi ‘0’ komunikat SMS z
alertem cenowym nie zostanie
wysłany.

Bezpłatne

10.2. Nowy alert
W celu zdefiniowania nowego alertu cenowego należy na ekranie Powiadomienia stuknąć w przycisk
co powoduje przejście do ekranu Wybierz instrument. Wybór instrumentu wymaga stuknięcia w
nazwę instrumentu. Ułatwieniem w wyszukaniu instrumentu jest stuknięcie w ikonę
w prawym
górnym rogu ekranu i wprowadzenie nazwy instrumentu. Na kolejnym ekranie prezentowane są
następujące informacje:





Nagłówek: nazwa instrumentu, czas ostatniego komunikatu, kurs ostatniej transakcji, wartość
obrotu, zmiana procentowa i zmiana bezwzględna kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu
zamknięcia na poprzedniej sesji. W trakcie sesji giełdowej dane są odświeżane w czasie
rzeczywistym.
Przełącznik Alert cenowy. Powiadomienie o osiągnięciu wskazanego kursu (alert cenowy) zostanie
wysłane jeżeli przełącznik jest włączony.
Próg dolny / Próg górny. Pola umożliwiające wskazanie kursu, po osiągnięciu którego
powiadomienie zostanie wysłane. Wymagane jest stuknięcie w jedno z dwóch pól w celu
wywołania klawiatury ekranowej. Powiadomienie o osiągnięciu progu dolnego zostanie wysłane
jeżeli kurs instrumentu spada, a o osiągnięciu progu górnego jeżeli kurs instrumentu rośnie.






Możliwe jest wskazanie obu albo jednego progu albo nie wskazanie żadnego. Wskazanie co
najmniej jednego z dwóch progów włącza przełącznik Alert cenowy.
Przełącznik Cena na otwarciu. Powiadomienie o wartości kursu instrumentu o godz. 8.45
(instrumenty pochodne) albo o godz. 9.00 (instrumenty rynku kasowego) zostanie wysłane jeżeli
przełącznik jest włączony. Powiadomienie może zostać wysłane później niż to zostało wskazane w
zdaniu poprzednim jeżeli pierwsza transakcja na instrumencie nie zostanie zawarta na otwarciu
notowań dla danego rynku.
Przycisk ANULUJ. Stuknięcie w przycisk nie zapisuje nowego alertu.
Przycisk ZAPISZ. Stuknięcie w przycisk zapisuje nowy alert i przywraca ekran z listą alertów. Przycisk
jest aktywny jeżeli możliwe jest zapisanie co najmniej alertu cenowego progowego lub alertu
cenowego na otwarciu.

Rysunek 15 Definiowanie nowego progowego alertu cenowego. Z lewej strony aplikacja Android, z prawej iOS.

10.3. Lista alertów
Ekran z listą alertów zawiera następujące elementy:


Pole wyboru (aplikacja Android) albo przełącznik (aplikacja iOS) WIG 20 na otwarciu. Przy stanie
aktywnym o godz. 9.00 zostanie wysłany alert zawierający kurs indeksu WIG20, kurs instrumentu
o najwyższym wzroście procentowym kursu w stosunku do kursu zamknięcia poprzedniej sesji oraz
kurs instrumentu o największym spadku.



Listę zdefiniowanych alertów, na której w poszczególnych kolumnach prezentowane są
następujące informacje: nazwa instrumentu, pole wyboru (aplikacja Android) albo przełącznik
(aplikacja iOS) aktywności alertu cenowego przy czym powiadomienie zostanie wysłane przy stanie
aktywnym, kurs górnego oraz kurs dolnego progu, pole wyboru (aplikacja Android) albo przełącznik
(aplikacja iOS) alertu cenowego na otwarcie przy czym powiadomienie zostanie wysłane przy
stanie aktywnym, ikonę (aplikacja Android) albo
(aplikacja iOS) usunięcia alertu oraz ikonę X
usunięcia wszystkich alertów.



Przycisk

, umożliwiający zdefiniowanie nowego alertu.

Rysunek 16 Zdefiniowane cenowe alerty progowe oraz nieaktywny alert z wartością WIG 20 na otwarcie sesji. Z lewej strony
aplikacja Android, z prawej iOS.

10.4. Modyfikowanie alertu
Modyfikacja warunków alertu możliwa jest po stuknięciu w wiersz z danym alertem na ekranie listy
alertów. Ekran modyfikacji alertu jest identyczny z ekranem wprowadzania nowego alertu.

10.5. Usuwanie alertu
Usunięcie alertu jest możliwe po stuknięciu w ikonę kosza w wierszu z danym alertem i wymaga
potwierdzenia pytania „Czy na pewno chcesz usunąć definicję alertu?”.

Stukniecie w ikonę X w wierszu nagłówkowym listy alertów i potwierdzenie pytania „Czy na pewno
chcesz usunąć wszystkie powiadomienia?” umożliwia usunięcie wszystkich zdefiniowanych alertów.

11. Ustawienia
Zarządzanie ustawieniami możliwe jest po przejściu do Menu bocznego, a następnie stuknięciu w
pozycję Ustawienia.

11.1. Rejestracja urządzenia
Rejestracja urządzenia możliwa jest po przejściu do Menu bocznego, a następnie stuknięciu w pozycję
Ustawienia.
Rejestracja urządzenia wymaga włączenia przełącznika Rejestracja urządzenia. Dla danego numeru
NIK może być zarejestrowane tylko jedno urządzenie mobilne. Jeżeli przełącznik Rejestracja
urządzenia jest wyłączony i jednocześnie pole Zarejestrowany UDID jest wypełnione wartością
oznacza to, że zarejestrowane jest inne urządzenie. Rejestracja danego urządzenia spowoduje
jednoczesne wyrejestrowanie innego urządzenia oraz wypełnienie pola Zarejestrowany UDID
wartością właściwą dla danego urządzenia. Po stuknięciu w przełącznik Rejestracja urządzenia należy
zaakceptować informację o zasadach wysyłania alertów cenowych poprzez stuknięcie w przycisk TAK.
Urządzenie można zarejestrować dla więcej niż jednego numeru NIK (jednego użytkownika).
Jeżeli urządzenie jest zarejestrowane:





Na ekranie logowania nie ma potrzeby wypełnienia pola numerem NIK, jest ono wypełniane
automatycznie oraz nie jest prezentowane w całości. Funkcja jest dostępna jeżeli urządzenie
zarejestrowano tylko dla jednego numeru NIK (jednego użytkownika).
Możliwa jest aktywacja logowania uproszczonym kodem PIN mobile.
Jeżeli zdefiniowane zostały alerty cenowe, po spełnieniu ich warunku powiadomienie wysyłane
jest komunikatem Push. Komunikaty Push z alertem cenowym są bezpłatne dla użytkownika.

Jeżeli urządzenie nie jest zarejestrowane.




Na ekranie logowania należy wprowadzić pełen numer NIK.
Nie jest możliwa aktywacja logowania uproszczonym kodem PIN mobile.
Jeżeli zdefiniowane zostały alerty cenowe, po spełnieniu ich warunku powiadomienie wysyłane
jest komunikatem SMS. Komunikaty SMS z alertem cenowym zmniejszają stan kontaSMS.
Uzupełnienie kontaSMS jest odpłatne i możliwe w serwisie Inwestor online, opcja Moje usługi –
Zamów SMS-y / Historia wysłanych SMS i Push.

Rysunek 17 Po lewej stronie aplikacja Android, z zarejestrowanym urządzeniem. Po prawej aplikacja iOS po zalogowaniu
tym samym numerem NIK. Pole Zarejestrowany UDID wskazuje identyfikator urządzenia z systemem Android.

11.2. Aktywacja / zmiana PIN mobile
Zarządzanie aktywacją / zmianą PIN mobile możliwe jest po przejściu do Menu bocznego, a następnie
stuknięciu w pozycję Ustawienia. Korzystanie z PIN mobile uwarunkowane jest wcześniejszym
zarejestrowaniem urządzenia.
Ustawienie PIN mobile wymaga włączenia przełącznika PIN mobile. Na kolejnym ekranie, po
zaakceptowaniu informacji o zasadach tworzenia PIN mobile, należy wprowadzić PIN standardowy, PIN
mobile oraz powtórzyć PIN mobile oraz stuknąć w przycisk POTWIERDŹ (aplikacja Android) albo
Zatwierdź (aplikacja iOS). Po powrocie na poprzedni ekran przełącznik PIN mobile jest włączony. Przy
kolejnym logowaniu nie ma potrzeby podawania numeru NIK oraz PIN standardowego. Wystarczające
jest podanie uproszczonego PIN mobile.

11.3. Zmiana PIN standardowego
Zmiana PIN standardowego możliwa jest po przejściu do Menu bocznego, a następnie stuknięciu w
pozycję Ustawienia.
Po stuknięciu w przycisk Zmień PIN standardowy należy potwierdzić przyciskiem OK zasady tworzenia
PIN standardowego i na kolejnym ekranie wprowadzić PIN standardowy, dwukrotnie nowy PIN

standardowy oraz zaakceptować zmianę za pomocą przycisku POTWIERDŹ (aplikacja Android) albo
Zatwierdź (aplikacja iOS). Zmiana PIN standardowego jest potwierdzana wyświetleniem komunikatu
Zapisano zmiany (aplikacja Android) albo Zmiany zostały zapisane (aplikacja iOS).

12. Inne funkcje dostępne po zalogowaniu
12.1. Zadzwoń do nas
Funkcja dostępna po przejściu do Menu bocznego. Po stuknięciu w Zadzwoń do nas oraz
zaakceptowaniu przyciskiem OK (aplikacja Android) albo Rozumiem (aplikacja iOS) informacji o
połączeniu z Zespołem Contact Center Biura Maklerskiego wywoływana jest formatka umożliwiająca
połączenie z numerem +48 801 36 46 36.

12.2. Napisz do nas
Funkcja dostępna po przejściu do Menu bocznego. Po stuknięciu w Napisz do nas następuje otwarcie
domyślnego na urządzeniu programu pocztowego umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail na adres
bm.inwestor@santander.pl

12.3. Oceń aplikację
Funkcja dostępna po przejściu do Menu bocznego. Po stuknięciu w Oceń aplikację następuje
uruchomienie aplikacji Google Play albo App Store na ekranie z aplikacją Inwestor mobile.

13. Wylogowanie
Wylogowanie z aplikacji możliwe jest po przejściu do Menu bocznego, a następnie stuknięciu w pozycję
Ustawienia. Na kolejnym ekranie stuknąć w Wyloguj oraz potwierdzić zamiar wylogowania na
warstwie z pytaniem „Czy na pewno chcesz się wylogować?” poprzez stuknięcie w przycisk WYLOGUJ
(aplikacja Android) albo Tak (aplikacja iOS).
Automatyczne wylogowanie występuje w dwóch przypadkach:



Upłynięcia 8 minut od momentu przejścia aplikacji do pracy w tle (wywołanie innej aplikacji na
urządzeniu) albo wygaszenia ekranu urządzenia.
Zalogowania na tym samym numerze NIK na innym urządzeniu mobilnym lub w serwisie Inwestor
online.

Stan na 29-10-2019
Informujemy, że zamieszczone ekrany mają charakter wyłącznie poglądowy.

