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I.

TENTANG D’ONE TRADEPRO

Selamat Datang dan Terima Kasih karena Anda telah memilih D’ONE TradePro sebagai
aplikasi Anda untuk melakukan online trading. Sebagai komitmen untuk terus memberikan
pelayanan terbaik kepada Anda, Danareksa menyediakan fasilitas D’ONE TradePro yang
memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi menggunakan perangkat
komputer melalui jaringan internet dimanapun.
Selain itu, D’ONE TradePro menyediakan informasi saham dari Bursa Efek Indonesia
secara real time dan analisa pasar baik secara harian, sektoral, strategi dan ekonomi dan juga
grafik untuk analisa teknikal terhadap saham‐saham di bursa.
D’ONE TradePro adalah sebuah sistem one‐stop dari Danareksa untuk dapat mengakses
langsung ke bursa melalui media internet. D’ONE TradePro dilengkapi dengan fasilitas grafik
yang lengkap untuk analisis teknikal dan juga menghubungkan Anda dengan para ahli pasar
modal melalui VAS (Value Added Service) agar Anda dapat membuat keputusan investasi yang
baik.
Pedoman penggunaan ini didesain untuk memandu Anda menggunakan fungsi‐fungsi
yang ada di dalam D’ONE TradePro melalui instruksi langkah demi langkah perintah yang Anda
butuhkan.
Gunakan tabel daftar isi untuk menjelajahi pedoman penggunaan ini. Untuk menemukan
informasi dengan cepat, silahkan masukan kriteria pencari ke tab “Search” atau gunakan ctrl + F
dan ketikan kriteria yang Anda inginkan.

I.1 Persyaratan Minimum
Anda dapat memakai aplikasi D’ONE TradePro ini dengan mengunduh aplikasi pada
www.danareksa.com, atau menghubungi call center kami yang tercantum pada bagian Helpdesk
di buku manual ini. Program ini merupakan program yang perlu adanya instalasi pada komputer
Anda sehingga diperlukan adanya persyaratan minimum yang harus Anda penuhi. Persyaratan
yang harus dimiliki oleh Nasabah adalah sebagai berikut:
1. Pentium 4 (minimal Dual Core)
2. Memory 1GB
3. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows XP, Windows Vista, dan Windows 7.
4. Resolusi minimal 1024x768
5. Sambungan internet menggunakan minimal 3G

I.2 D’ONE TRADE PRO – Workspace
Ketika D’ONE Trade Pro dijalankan, Anda akan menemukan panel Market Summary,
Quick Access Toolbar, Ticker harga, Full Market, Side Bar, Ticker berita, dan panel bawah.
Panel Market Summary menampilkan informasi umum kondisi bursa, ticker harga
menampilkan informasi transaksi secara real‐time di bursa dengan detail harga dan waktu
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kejadian, Side Bar memberikan informasi kondisi bursa, dan Quick Access Toolbar memberikan
akses cepat ke fungsi‐fungsi vital program D’ONE TradePro ini.
Menu bar dan tombol D’ONE yang terletak di pojok kiri atas memberikan akses ke
seluruh fungsi aplikasi D’ONE TradePro. Anda dapat memonitor pergerakan pasar saham melalui
Full Market, dan Ticker berita akan memberikan informasi yang tidak hanya berkaitan tentang
pasar saham tetapi juga informasi lainnya. Panel bawah memberikan informasi tentang status
koneksi dan versi aplikasi yang digunakan.

Gambar 1. 1Tampilan D’ONE

A: Panel Market Summary; B: Quick Access Toolbar; C: Ticker harga; D: Full Market; E: Side Bar;
F: Ticker berita; G: Panel Bawah

I.2.1 Panel Market Summary
Posisi panel Market Summary berada pada bagian atas dari tampilan aplikasi dan
memberikan informasi vital mengenai total transaksi harian yang terjadi di bursa. Bila pasar
tutup maka data yang digunakan adalah data penutupan hari sebelumnya. Sebelum pasar buka,
semua nilai diatur menjadi nol kecuali harga index.

Gambar 1. 2 Tampilan Market Summary

Berikut adalah keterangan yang terdapat pada panel market summary:
• Composite Index – menampilkan nilai dari indeks utama bursa berikut perubahan dari
hari penutupan sebelumnya dan % perubahan. Pada jam bursa, nilai index diperbaharui
secara real‐time (aktual), kenaikan indeks ditunjukan dengan warna hijau dan
penurunan dengan warna merah.
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•
•
•
•

Market Status – status bursa (tutup, pre‐open, buka) ditampilkan berikut tanggal pada
hari tersebut.
Value – nilai dari semua saham yang diperdagangkan pada hari tersebut.
Volume – jumlah saham yang diperdagangkan pada hari tersebut.
Frequency – jumlah perdagangan pada hari tersebut.

I.2.2 Panel Simbol
Selain panel Market Summary, Anda dapat mengubah tampilan panel dari D’ONE
TradePro ini menjadi panel simbol. Panel tipe ini akan menunjukan performa saham favorit
Anda.
Ketika kursor mouse diarahkan pada panel simbol, sebuah kotak dialog akan muncul
berisikan detil dari simbol tersebut. Untuk memunculkan panel simbol, langkah‐langkahnya
adalah sebagai berikut:
1. Klik ikon pada Market Summary dan klik Symbol Panel
.

Gambar 1. 3Tampilan Panel Simbol

2. Setelah Anda memilih Symbol Panel,
maka akan muncul seperti gambar 1.4
di samping ini, silahkan klik tombol
atas untuk memasukkan info harga
saham dan tombol bawah untuk
memasukkan grafik.

Gambar 1. 4 Tampilan Symbol Panel

3. Setelah langkah ke‐2 dilakukan, akan muncul kotak seperti gambar 1.5 di panel atas.

Gambar 1. 5 Tampilan Toolbar D’ONE

4. Untuk menampilkan informasi yang Anda inginkan, Anda dapat langsung klik pada kotak
tersebut dan memasukan ticker saham yang bersangkutan, atau klik, tahan, dan seret
simbol saham yang diinginkan ke kotak tersebut seperti gambar 1.6.

Gambar 1. 6 Tampilan Cara Drag and Drop
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5. Untuk menutup saham‐saham yang telah dimasukkan ke dalam panel atas, cukup klik
“x” di samping kanan kotak seperti gambar 1.7.

Gambar 1. 7 Tampilan Saham Pilihan

I.2.3 Panel Indeks
Selain panel Market Summary, Anda dapat mengubah tampilan panel paling atas dari
tampilan aplikasi D’ONE Trade Pro menjadi panel Indeks. Panel Indeks menampilkan nilai dari
indeks utama bursa berikut perubahan dari hari penutupan sebelumnya dan % perubahan. Pada
jam bursa, nilai indeks diperbaharui secara aktual, kenaikan indeks ditunjukan dengan warna
hijau dan penurunan dengan warna merah.
Status bursa (tutup, pre‐open, buka) juga ditampilkan dengan adanya tanggal pada hari
tersebut. Dengan klik pada gambar grafik, Anda dapat melihat grafik intraday dari indeks
tersebut.

Gambar 1. 8 Tampilan Status Bursa
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II.

PENGATURAN D’ONE TRADEPRO

Ketika menggunakan D’ONE TradePro untuk pertama kalinya, Anda perlu menentukan
detil sambungan, konfigurasi, password dan juga mengetahui cara mengekspor atau mengimpor
data dari instalasi sebelumnya, jika ada.

II.1 Instalasi
Setelah Anda melakukan registrasi, Anda akan mengunduh program D’ONE TradePro
pada website www.danareksaonline.com atau Anda akan diberikan starter kit. Pada folder
D’ONE Pro Trade, temukan file dengan format .exe, klik dua kali, dan kemudian jalankan sesuai
perintah yang muncul.
Setelah program D’ONE TradePro terinstal, kemudian cari shortcut/Icon
desktop Anda untuk menjalankan program tersebut.

di

II.2 Login
Semua pengguna sistem D’ONE TradePro akan diberikan username dan password yang
spesifik pada saat registrasi. Jendela trade login digunakan untuk masuk ke sistem D’ONE
TradePro. Setelah Anda memasuki sistem, periksa informasi koneksi pada panel di bagian
terbawah untuk memastikan Anda telah tersambung ke dua server dan sebaiknya Anda
mengubah password Anda.
Untuk masuk ke dalam sistem D’ONE
TradePro,
Anda
cukup
memasukkan
username dan password yang didapat pada
saat meregistrasikan rekening Anda. Untuk
keamanan
tambahan,
aplikasi
D’ONE
TradePro juga menyediakan virtual keyboard
untuk mencegah pencurian password
rekening Anda.

Gambar 2. 1Tampilan Kotak Dialog Login

II.3 Logoff
Keluar dari sistem D’ONE TradePro sangatlah mudah, Anda hanya klik tombol “x” di
pojok kanan atas dari aplikasi seperti gambar 2.2.

Gambar 2. 2 Tampilan Logoff
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Sistem akan memberikan pilihan pada Anda untuk menyimpan workspace yang sedang Anda
buka. Pilih Yes, untuk menyimpan workspace Anda, sehingga Anda dapat menggunakan kembali
pada saat Anda masuk ke sistem, atau pilih No, bila Anda tidak ingin menyimpan workspace
Anda.
Bila Anda klik “x”, maka tekan tombol
Cancel pada kotak notifikasi seperti di bawah
ini untuk membatalkan penutupan aplikasi
D’ONE TradePro.
Gambar 2. 3Tampilan Kotak Dialog Konfirmasi
Logoff

II.4 Konfigurasi
Menu Connection Settings akan membantu Anda untuk mengatur alamat IP (Internet
Protocol Adreess) yang diperlukan tanpa harus keluar dari aplikasi. Untuk mengkonfigurasikan
alamat IP Anda dalam D’ONE dilakukan langkah‐langkah sebagai berikut:
1. Menekan tombol pada Connection Settings link di jendela Login User atau menekan
tombol ikon D’ONE dan klik pilihan. Pada jendela Settings yang terbuka, klik Connection
Settings.
2. Masukkan konfigurasi. Nomor IP server telah diatur oleh Danareksa. Harap jangan
mengubah informasi ini kecuali disarankan oleh Technical Support. Untuk mendapatkan
nomor alamat IP lainnya, silahkan hubungi administrator sistem Anda atau Help Desk
untuk rincian.
3. Klik Apply untuk menyimpan perubahan.
4. Klik Ok untuk mengkonfirmasi dan menutup jendela.

II.5 Merubah Password
Perubahan Login Password (kata sandi) dapat Anda lakukan setiap saat. Namun Anda
harus login terlebih dahulu ke dalam Price Server. Prosedur untuk mengubah Login Password
Anda adalah sebagai berikut:
1. Klik tombol ikon D’ONE lalu klik
Change Password.

Gambar 2. 4 Tampilan Change Password
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2.

Masukkan password lama dan
password baru Anda ke dalam field
yang telah disediakan lalu klik Ok.

Gambar 2. 5 Tampilan Kotak Dialog Change
Password

3.
4.

Jika password telah berhasil diubah,
sebuah konfirmasi akan keluar.
Klik Ok.
Gambar 2. 6 Tampilan Kotak Informasi

Password yang digunakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
• Panjang password minimal 8 karakter.
• Password yang digunakan harus menggunakan kombinasi antara huruf dan angka.

II.6 Lock Workstation
Anda dapat mengunci workstation
ketika aplikasi sedang tidak digunakan.
Prosedur untuk mengunci workstation: Klik
ikon D’ONE lalu klik Workstation Lock
(Gambar 2.7).

Gambar 2. 7 Tampilan Workstation Lock

II.7 Disconnect Workstation
Prosedur untuk disconnect dari
server Broker / Trader, yaitu Klik ikon D’ONE
lalu klik Disconnect From Broker.

Gambar 2. 8 Tampilan Disconnect
Workstation
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II.8 Uninstall
Prosedur untuk melakukan uninstall D’ONE:
1. Pada sistem operasi Windows, Klik tombol Start,klik All Programs, klik ikon D’ONE lalu
klik Uninstall D’ONE. Jendela panduan instalasi akan keluar. Atau, pada sistem operasi
windows, Klik tombol Start, klik Control Panel, klik pilihan Add or Remove Programs.
Dari daftar program yang ada klik D’ONE.
2. Ikuti langkah‐langkah yang dibutuhkan dan jalankan proses uninstall.
Setelah proses di atas selesai dikerjakan, lihat drive dimana D’ONE di‐install dan lihat apakah
folder yang digunakan sebelumnya masih ada atau tidak. Jika masih ada, berarti D’ONE tidak ter‐
uninstall dengan baik. Jika hal ini terjadi, hubungi Help Desk untuk panduan selanjutnya.
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III. MENGGUNAKAN WORKSPACE
III.1 Menggunakan Shortcuts
D’ONE TradePro memiliki banyak shortcut keys untuk memberikan Anda kemudahan
mengakses fungsi‐fungsi penting secara lebih cepat. Tabel 3.1 merupakan daftar shotcut keys
beserta fungsinya. Namun, Anda dapat mendefinisikan sendiri shortcut keys sesuai dengan
kebutuhan.
Penting: Anda dapat memilih simbol dari sebuah Watch List yang telah Anda buat dan
menekan shortcut keys untuk mengakses fitur‐fitur yang mendukung aplikasi tersebut. Daftar
dibawah ini merupakan daftar shortcut keys di dalam D’ONE TradePro.
Tabel 3. 1 Perintah Shortcut Keys

Shortcut Keys
Ctrl + B
Ctrl + E
Ctrl+ I
Ctrl + L
Ctrl + M
Ctrl + N
Ctrl + O
Ctrl + T
Ctrl+Shift+A
Ctrl+Shift+C
Ctrl+Shift+D
Ctrl+Shift+M
Ctrl+Shift+N
Ctrl+Shift+O
Ctrl+Shift+T
Ctrl+Shift+X
F1
F2
F3
F4
F6

Fungsi‐Fungsi
Disconnect/connect from/to Broker
Save Workspace As
Market Indices
Workstation Lock
Market Summary
Connect
Open Workspace
Top Stocks
Market News
Chart
Market Depth By Price
Performance Map
News
Market Depth By Order
Market Running Trades
Exit
Help
Buy
Graph
Sell
Order List

III.1.1 Menciptakan Shortcuts
D’ONE TradePro memudahkan Anda untuk membuat shortcut keys yang dapat
digunakan di dalam aplikasi. Shortcut key yang telah Anda buat akan menggantikan shortcut key
yang telah ada sebelumnya. Langkah pembuatan shortcut key adalah sebagai berikut:
1. Klik ikon D’ONE lalu klik Options. Jendela Options akan terbuka.
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Gambar 3. 1Tampilan Shortcut Options

2.
3.
4.

5.

Klik pada tab Shortcut Options. Shortcut keys yang telah didefinisikan sebelumnya akan
terbuka.
Pilihan alternatif: Masukkan fitur menu yang dibutuhkan pada field Find Command
untuk melihat fitur menu yang dapat digunakan.
Tekan kombinasi shortcut key dan kombinasi shortcut key akan ditampilkan pada field
Press Shortcut Keys.
Pilih fitur menu yang seharusnya
dihubungkan dengan kombinasi key
yang dibuat lalu klik Assign.
Kombinasi key yang baru akan
ditampilkan disamping menu.

Gambar 3. 2 Tampilan Langkah-Langkah Settings
Options (2-5)

6.
7.

Klik Apply untuk menyimpan shortcut
tersebut.
Klik Ok.

Gambar 3. 3Tampilan Langkah-Langkah Settings
Options (6-7)

III.1.2 Mengatur Ulang Shortcut Keys
Anda dapat mengatur kembali shortcuts keys menjadi kombinasi awal. Langkah‐langkah
untuk pengaturan kembali shortcuts keys:
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1. Klik ikon D’ONE lalu klik Options. Jendela Options akan terbuka.

Gambar 3. 4Tampilan Shortcut Options (2)

2. Klik pada tab Shortcut Options.
Shortcut keys awal akan terbuka.
3. Klik Reset. Sebuah pesan konfirmasi
untuk mengatur kembali shortcuts
akan keluar.

Gambar 3. 5Tampilan Perintah Langkah 2 dan 3

4. Klik Yes untuk mengkonfirmasi.
Sebuah pesan konfirmasi akan keluar.
Klik No untuk membatalkan perintah.
Gambar 3. 6 Tampilan Kotak Konfirmasi

III.1.3 Export/Import Shortcuts
Tombol Export dan Import membantu Anda untuk menghilangkan dan
memasukkan shortcut keys yang Anda ciptakan. Langkah‐langkah untuk melakukan
Export shortcut keys:
1. Klik ikon D’ONE lalu klik Options. Jendela Options akan terbuka.
2. Klik pada tab Shortcut Options.
Shortcut keys yang telah didefinisikan
sebelumnya akan terbuka.
3. Klik Export. Jendela Export Shortcut
Settings akan terbuka.

Gambar 3. 7 Tampilan Langkah-Langkah Export
Shortcut
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4. Masukkan nama file lalu klik Save.
Maka, sebuah pesan konfirmasi akan
keluar.

Gambar 3. 8 Tampilan Perintah Save

5. Klik Ok.

Gambar 3. 9 Tampilan Kotak Dialog Konfirmasi

Prosedur untuk Import shortcut keys:
1.

Klik ikon D’ONE lalu klik Options. Jendela Options akan terbuka.

2.

Klik pada tab Shortcut Options.
Shortcut keys yang telah didefinisikan
sebelumnya akan terbuka.
Klik Import. Sebuah pesan konfirmasi
untuk import shortcut keys akan
keluar.

3.

Gambar 3. 10Tampilan Langkah-Langkah Import
Shortcut

4.

Klik Yes dan klik No jika Anda
membatalkan perintah tersebut.
Jendela Import Shortcut Settings
akan terbuka.
Gambar 3. 11Tampilan Perintah Import Shortcut
Settings

5.

6.

Pilih file yang dikehendaki lalu klik
Save. Maka, sebuah pesan konfirmasi
akan keluar.
Klik Ok.
Gambar 3. 12 Tampilan Kotak Konfirmasi
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III.2 Penggunaan Toolbar
D’ONE TradePro menyediakan berbagai Toolbar, untuk memberikan Anda akses cepat
ke fungsi‐fungsi penting.

III.2.1 Quick Access Toolbar
Gunakan akses cepat Toolbar untuk mengakses pilihan pada menu View secara
sekilas. Secara default, akan muncul di sebelah menu Ribbon. Anda dapat menyesuaikan
perintah‐perintah pada Quick Access Toolbar untuk memenuhi kebutuhan Anda. Langkah‐
langkah untuk menyesuaikan Quick Access Toolbar:
1. Klik kanan di Quick Access Toolbar dan klik Customize Quick Access Toolbar. Maka
kotak dialog akan muncul.
2. Pilih menu yang ingin Anda lihat di Quick Access Toolbar dari daftar Choose Commands
From. Anda akan melihat pilihan yang tersedia dari menu yang dipilih.
3. Pilih alternatif yang diperlukan, lalu klik Add untuk menambahkan pilihan untuk daftar.
4. Klik Ok untuk menyimpan perubahan.
Sedangkan langkah‐langkah untuk menghapus perintah dari Quick Access Toolbar adalah
sebagai berikut:
1. Pilih perintah yang diperlukan dan klik Remove.
2. Untuk mengatur kembali perintah pada Quick Access Toolbar, klik Reset.

III.2.2 Group By Toolbar
Group By Toolbar digunakan untuk melihat data yang dikelompokkan menurut kriteria
tertentu. Simbol‐simbol dalam bursa dikelompokkan ke dalam sektor yang berbeda (misalnya
Perbankan, dan Telekomunikasi), dan Group by filter digunakan untuk melihat layar Full Market
berdasarkan sektor tersebut. D’ONE TradePro juga memungkinkan Anda untuk menggunakan
Group By Condition dengan ikon yang terletak di Group By Toolbar. Langkah‐langkah yang
berkaitan dengan Group By Toolber adalah sebagai berikut:
1. Pengelompokkan pada pengaturan default, pada daftar Group By, pilih Sector.

Gambar 3. 13 Tampilan Perintah Group By

2. Untuk membuat Group By dengan pengaturan lain:
- Klik ikon di samping kursor pada gambar 3.13. Ini menampilkan header tambahan di
bagian atas kolom header.
- Pada header, cukup drag dan drop kolom header. Data tersebut akan
dikelompokkan seperti berikut:
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Gambar 3. 14 Tampilan Hasil Group By

III.2.3 Basic Filter
Basic Filter digunakan untuk menyaring data yang ditampilkan di hampir semua
jendela. Pilihan ini berguna untuk mencari data tertentu berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan. Terdapat beberapa langkah‐langkah yang berkaitan dengan Basic Filter:
1. Untuk melakukan Basic Filter:
Klik alternatif yang diperlukan dari daftar Filter (bentuk default biasanya Symbol). Masukkan
teks pencarian di kotak teks dan klik untuk melanjutkan. Jika hasil yang cocok ditemukan,
maka data tersebut akan muncul.

Gambar 3. 15 Tampilan Perintah Basic Filter

2. Untuk mengatur kembali Basic Filter: Menggunakan tombol backspace pada isi daftar Filter /
kotak teks.

III.2.4 Advanced Filter
Advanced Filter digunakan untuk menyaring data yang akan ditampilkan di hampir
semua jendela. Pilihan ini berguna untuk menemukan data yang sesuai dengan kondisi tertentu
yang Anda tentukan. Terdapat beberapa langkah‐langkah yang berkaitan dengan Advanced
Filter, adalah sebagai berikut:
1. Untuk menampilkan suatu Advanced Filter:
a. Klik ikon seperti gambar 3.16.
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Gambar 3. 16 Tampilan Perintah Advanced Filter

b. Pilih parameter yang diperlukan dalam jendela Condition dan klik Ok untuk
menampilkan kondisi di kotak teks Filter.
c. Untuk menampilkan informasi yang sudah disaring, klik panah disamping tombol
Advanced Filter.
Contoh pada Query Filter:
Dalam jendela Full Market, jika Anda ingin melihat semua transaksi yang memiliki perubahan
harga dari 0,5, ketik sintaks di jendela Conditions seperti ditunjukkan pada gambar 3.17.

Gambar 3. 17 Tampilan Query Filter

III.2.5 General Toolbar
Gunakan General Toolbar untuk menyalin, meng‐ekspor, mencetak dan menyesuaikan
tampilan jendela. Ikon General Toolbar
tersedia di sebagian besar aplikasi D’ONE
TradePro. Namun, ikon ini di dalam beberapa jendela memiliki fungsi yang lebih spesifik.

Gambar 3. 18 Tampilan Ikon pada aplikasi
Tabel 3. 2 Keterangan Ikon pada Aplikasi

A
B
C

D

E
F

Copy: menyalin data dari jendela yang ada ke editor teks apapun pilihan
Anda, yaitu: Microsoft Word, Excel atau Notepad perangkat lunak.
Copy with Headings: menyalin data dari jendela yang ada bersama
dengan judul kolom ke editor teks apapun pilihan Anda.
Link To Excel: menghubungkan kolom‐kolom yang dipilih dari D’ONE
TradePro ke dalam file Microsoft Excel, dan melihat informasi pasar pada
program Microsoft Excel.
Link With Headings: menghubungkan kolom‐kolom yang dipilih
bersama‐sama dengan judul kolom ke lembar Microsoft Excel, dan
melihat informasi pasar dalam lembar Microsoft Excel.
Export To Excel: export data langsung ke Microsoft Excel.
Print: mencetak informasi yang terkandung pada jendela yang aktif.
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G

H
I

Table Options: mengubah pengaturan sel dan kolom tertentu dalam
jendela. Selain itu, memiliki sub‐pilihan berikut:
∙ Cell Selection
Menyorot Cell atau Row data tertentu. Anda diminta untuk memilih
salah satu (Cell / Row). Secara default, Row yang akan dipilih.
∙ Resize Columns to Fit
Secara otomatis menyesuaikan ukuran kolom agar sesuai dengan lebar
data yang ditampilkan.
∙ Column Settings
Memilih kolom yang akan ditampilkan dalam jendela.
Link to Window: Jika ikon ini diaktifkan, Anda dapat men‐scroll di antara
baris‐baris data di Market Watch / Symbol Explorer secara otomatis
Settings: mengedit tampilan jendela‐jendela seperti: Column
Appearance (seperti: ukuran font, tipe, warna), dan Format (seperti:
desimal, waktu, tanggal).
Penting: Bila pengaturan tertentu telah disesuaikan (dalam jendela),
Anda akan diminta untuk menerapkan perubahan hanya pada jendela
tersebut atau semua jendela. Pilih alternatif yang diperlukan dan klik Ok.

III.3 Mengatur Workspace
Anda dapat membuat workspace baru di dalam D’ONE TradePro. Anda juga dapat
mengatur workspace yang sering digunakan sebagai default.

III.3.1 Membuat workspace
D’ONE TradePro memungkinkan Anda untuk membuat perubahan pada workspace
default dan menyimpannya dengan nama yang sama atau dengan nama baru, sehingga
menciptakan workspace baru.
Hal ini memungkinkan Anda untuk membuat workspace yang sesuai dengan kebutuhan
Anda. Anda dapat menambahkan jendela yang baru, menghapus jendela yang sudah ada, dan
mengatur ulang layout dengan menyeretnya ke posisi yang sesuai dengan gaya trading Anda.
Setiap kali Anda keluar dari program ini Anda akan ditanya apakah Anda ingin
menyimpan workspace yang ada sebelum menutupnya. Jika jawaban Anda adalah "ya" maka
semua perubahan yang dilakukan selama hari trading Anda akan disimpan dan ketika Anda
membuka program selanjutnya, workspace yang akan muncul adalah workspace yang telah
disimpan. Jika jawaban Anda adalah "tidak", maka ketika Anda membuka program selanjutnya,
workspace yang muncul sama seperti terakhir kali Anda menjalankan program D’ONE
TradePro. Fitur ini adalah untuk memastikan bahwa Anda tidak akan pernah sengaja menutup
program tanpa menyimpan pekerjaan Anda. Langkah‐langkah untuk menyimpan semua
perubahan pada workspace Anda saat ini adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Buat perubahan yang dibutuhkan / pengaturan pada workspace saat ini.
Klik tombol D’ONE di pojok kiri atas dan klik Save Workspace.
Bila Anda ingin merubah nama workspace‐nya maka klik Save Workspace As.
Alternatif: bila Anda ingin menjadikan workspace tersebut sebagai default, maka pilih
Set as Default Workspace
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Gambar 3. 19 Tampilan Perintah Save Workspace

III.3.2 Membuka workspace
Setelah Anda membuat dan menyimpan workspace, Anda dapat membuka dan bekerja
di workspace kapan saja. Langkah‐langkah untuk membuka workspace baru adalah sebagai
berikut:
1. Klik ikon D’ONE dan klik Open Workspace.
2. Pilih workspace yang diperlukan dari daftar yang ditampilkan.
3. Alternatif: Anda dapat klik Browse untuk mencari file workspace yang disimpan di
tempat berbeda dalam hard disk Anda.
4. Klik Ok untuk menampilkan workspace tersebut.

III.3.3 Membuat workspace menjadi default
Fungsi ini untuk mengatur program
dalam menampilkan workspace pilihan Anda,
setiap login ke dalam D’ONE TradePro.
Beberapa langkah‐langkah untuk mengatur
workspace default adalah klik ikon D’ONE,
dan klik Lakukan Make Default Workspace.

Gambar 3. 20 Tampilan Perintah Make Default
Workspace

III.3.4 Ekspor data pengguna
Anda dapat memindahkan berbagai pengaturan seperti Watch List, Workspace, Custom
Column, Custom Index dan Others dengan menggunakan opsi Export User Data.
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Gambar 3. 21 Tampilan Perintah Export User Data

Beberapa langkah‐langkah untuk mengekspor Data pengguna:
1. Klik tombol D’ONE dan klik Export
User Data.
2. Klik pada tab yang diperlukan seperti:
Watch Lists, workspace, Custom
Column, Custom Index, dan Others.

Gambar 3. 22 Tampilan Kotak Dialog Konfirmasi
Export User Data

3. Pilih pengaturan pengguna yang disimpan (ulangi langkah 2 dan 3 bila Anda ingin
memilih lebih dari satu).
4. Klik Export untuk melanjutkan.
5. Selanjutnya, tentukan lokasi untuk
menyimpan data.
6. Klik Save untuk menyimpan data yang
diekspor. Jika data berhasil diekspor,
sebuah pesan akan terbuka untuk
konfirmasi seperti di bawah ini.
Gambar 3. 23 Tampilan Kotak Dialog Informasi

7. Klik Ok.

III.3.5 Impor data pengguna
Anda dapat mengimpor berbagai pengaturan seperti Watch List, Workspace, Custom
Column, Custom Index, dan Others dengan menggunakan pilihan Import User Data. Beberapa
langkah‐langkah untuk mengimpor data pengguna:
1. Klik tombol D’ONE dan klik Import User Data.
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Gambar 3. 24 Tampilan Perintah Import User Data

2. Cari dan pilih file.
3. Klik Open. Jendela Import User Data akan terbuka
4. Pilih data yang dibutuhkan dari tab
yang diinginkan
5. Klik Import. Jika impor berhasil,
sebuah pesan akan terbuka untuk
konfirmasi seperti di bawah ini.
Gambar 3. 25 Tampilan Kotak Informasi Import
User Data

6. Klik Ok

III.4 Penyesuaian workspace
Anda dapat melakukan penyesuaian (kustomisasi) pada semua area‐area penting yang
ada pada D’ONE. Penyesuaian yang dilakukan tidak hanya terbatas pada suatu pilihan atas suatu
workspace yang dipilih dan gaya tampilan jendela saja, Anda juga dapat melakukan penyesuaian
atas pilihan warna‐warna dan gaya penulisan huruf yang sesuai dengan keinginan Anda.
Penyesuaian pada D’ONE dapat dilakukan melalui berbagai macam cara yaitu:
• D’ONE themes
• pengaturan jendela
• pengaturan aplikasi
• tampilan jendela

III.4.1 D’ONE themes
Dengan menggunakan pilihan Themes, maka Anda dapat melakukan perubahan atas
tema warna dari jendela, workspaces dan pop‐ups dalam D’ONE TradePro. Langkah‐langkah
untuk mengganti suatu tema adalah dengan mengarahkan kursor mouse Anda ke menu View
dan klik tema yang diinginkan pada bagian Themes.

III.4.2 Pengaturan Jendela
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Selain penyesuaian atas tema dan warna, Anda juga dapat melakukan penyesuaian pada
tanggal/waktu, mata uang, penempatan desimal, warna, ukuran, gaya penulisan huruf, grid, text
highlighter, dan heading di dalam aplikasi D’ONE TradePro. Langkah‐langkah untuk melakukan
penyesuaian pada pilihan yang telah disebutkan adalah dengan menggunakan pilihan‐pilihan
sebagai berikut:
• format options
• borders
• colours and other options

III.4.2.1 Format options
Pengaturan tanggal, waktu, mata uang, dan penempatan desimal dapat dilakukan
melalui pilihan Format Options. Langkah‐langkah untuk melakukan pengaturan‐pengaturan
tersebut adalah dengan cara sebagai berikut :
1. Klik kanan pada setiap Watch List atau jendela Market Watch, dan klik Settings. Setelah
itu jendela Custom Settings akan terbuka.
2. Klik pada tab Format Options.
3. Setelah itu penyesuaian yang sesuai dengan pilihan Anda dapat dilakukan:
a.
Date/time‐ Pilihlah Time Format dan Date Format dari sederet pilihan yang
tersedia.
b.
Currencies‐ Dengan menggunakan pengaturan Currencies, Anda dapat melihat
nilai dari suatu portfolio dalam suatu mata uang yang lebih sesuai dengan
pilihan Anda.
c.
Numbers‐ Gunakanlah fitur Decimal Places untuk menampilkan nilai dengan
nilai desimal yang ditentukan pada suatu jendela. Anda juga dapat
menspesifikasi besarnya angka desimal yang digunakan pada suatu nilai atau
pilihlah kotak Use Market Default untuk menggunakan jumlah desimal yang
telah ditentukan sebelumnya oleh sistem.
d.
Klik Ok
e.
Pada pengaturan pop‐up pilihlah salah satu diantara pilihan berikut ini:
Tabel 3. 3 Pengaturan Format

Tujuan
Menampilkan pengaturan baru
pada semua jendela yang
memiliki katagori yang sama
Menampilkan pengaturan baru
hanya pada jendela yang dibuka
saja

Yang dilakukan
Klik Apply Settings to all windows of
this type
Klik Apply Settings to this window only

III.4.2.2 Border
D’ONE TradePro memperbolehkan Anda untuk mengatur tampilan format untuk semua
tipe jendela di dalam aplikasai. Langkah‐langkah untuk melakukan perubahan border:
1. Klik kanan pada Watch List atau jendela Market Watch apapun dan klik Settings, maka
jendela Custom Settings akan terbuka.
2. Klik pada tab Borders.
3. Pilihlah gaya, ketebalan, dan warna dari border yang akan Anda gunakan.
4. Pada pengaturan pop‐up pilihlah salah satu diantara pilihan berikut:
Tabel 3. 4 Pengaturan Borders
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Tujuan
Menampilkan pengaturan baru pada
semua jendela yang memiliki katagori
yang sama
Menampilkan pengaturan baru hanya
pada jendela yang dibuka saja

Yang dilakukan
Klik Apply Settings to all windows of this
type
Klik Apply Settings to this window only

III.4.2.3 Colours and other options
D’ONE Trade Pro membantu Anda untuk mengubah pada tabel‐tabel yang ditampilkan
dalam suatu jendela. Langkah‐langkah untuk melakukan perubahan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Klik kanan pada Watch List atau jendela Market Watch apapun dan klik Settings, maka
jendela Custom Settings terbuka.
2. Klik pada tab Colours dan Other Options
3. Setelah itu kustomasi yang sesuai pilihan Anda dapat dilakukan:
a. Table Level Settings – Pilihlah opsi ini untuk melakukan perubahan pengaturan pada
Grid di dalam jendela.
b. Column Level Settings– Pilihlah opsi ini untuk melakukan perubahan pengaturan
pada suatu kolom yang terpilih di dalam jendela.
c. Theme Settings– Pilihlah opsi ini untuk melakukan perubahan pengaturan jendela
kembali kepada tema yang telah diatur sebelumnya oleh sistem.
d. Klik OK.
Tabel 3. 5 Perintah Colours and Other Options

Tujuan
Menampilkan pengaturan baru pada
semua window yang memiliki katagori
yang sama
Menampilkan pengaturan baru hanya
pada window yang dibuka saja

Yang dilakukan
Klik Apply Settings to all windows
of this type
Klik Apply Settings to this window
only

III.4.3 Tampilan Jendela
D’ONE TradePro menyediakan fasilitas bagi Anda untuk menentukan tampilan
dari jendela di dalam workspace agar sesuai dengan yang Anda inginkan. Adapun jenis‐
jenis tampilan yang tersedia adalah:
• Dockable
• Floating
• Tabbed Document
• Always On Top
Untuk mengaktifkan menu tampilan jendela adalah dengan klik kanan pada title bar
pada jendela apapun. Untuk mengatur ulang tampilan jendela yang telah ditetapkan
oleh sistem adalah dengan menutup jendela dan buka kembali dari Menu Option.
III.4.3.1 Dockable
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Dockable digunakan untuk menempatkan suatu jendela di dalam posisi yang
tetap di jendela D’ONE TradePro. Secara standar, tampilan jendela menggunakan posisi
Dockable.
III.4.3.2 Floating
Floating digunakan untuk menempatkan suatu jendela dengan posisi
mengambang, sehingga Anda dapat memindahkan jendela tersebut pada lokasi
manapun di dalam workspace di D’ONE TradePro.
III.4.3.3 Tabbed Document
Tabbed Document digunakan untuk menempatkan suatu jendela di dalam suatu
tab. Pada saat Anda menggunakan banyak tab, maka gunakanlah ikon >> dan << untuk
menampilkan tab yang diinginkan. Akan tetapi, pilihan tersebut tidaklah tersedia untuk
semua jendela D’ONE TradePro dan juga pilihan ini kadang terlihat tidak diaktifkan pada
beberapa jendela.
III.4.3.4 Always On Top
Always On Top digunakan jika Anda ingin melepaskan satu jendela dari
workspace pada D’ONE TradePro. Saat diaktifkan kembali, maka jendela yang Anda
miliki akan diperlakukan sebagai suatu aplikasi yang terpisah dan tersedia di dalam
taskbar. Pada saat pilihan ini aktif, Anda dapat mengeklik kanan pada title bar yang
dimiliki oleh jendela yang telah dilepaskan dan melakukan pengaturan lebih lanjut pada
tampilan jendela dengan menggunakan pilihan‐pilihan sebagai berikut:
1. Transparent – Untuk membuat window menjadi transparan
2. Attach to Parent – Untuk melakukan pengaturan ulang agar window kembali
kepada pengaturan awal yang telah ditetapkan oleh sistem
3. Always on Top – Ini adalah suatu pilihan yang telah diaktifkan scara stAndar oleh
sistem dan dapat membuat window tampil di atas semua windows yang dibuka.
4. Hide Taskbar icon – gunakanlah pilihan ini jika Anda ingin untuk
menyembunyikan window yang tampil sebagai suatu window yang berbeda di
dalam taskbar.
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Gambar 3. 26 Tampilan Jendela Full Market

III.4.4 Pengaturan Aplikasi
Gunakanlah jendela Setting untuk melakukan penyesuaian D’ONE yang Anda miliki agar
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Setiap peubahan pengaturan yang Anda lakukan
akan diaplikasikan secara menyeluruh untuk semua jendela. Pengaturan jendela memiliki
beberapa tab atau label yaitu:
• General settings
• Connection Settings
• Format Options
• Custom Options
• Shortcut Options
• Side Bar
• Miscellaneous

III.4.4.1 General Setting
Gunakanlah label atau tab General untuk melakukan perubahan pada fitur‐fitur seperti :
• bahasa
• workspaces
Terdapat beberapa langkah dalam melakukan perubahan General Settings:
1. Klik ikon D’ONE dan klik Options, maka jendela Settings akan terbuka
2. Klik label atau tab General Settings
3. Pilihlah bahasa yang diinginkan dari sederetan Language yang ada untuk dijadikan
sebagai preferensi default Anda
4. Dari urutan workspaces, pilihlah workspace yang dibutuhkan sebagai default, untuk
mengeluarkannya pada setiap waktu di saat aplikasi sedang dibuka
5. Kemudian pilihlah satu diantara beberapa pilihan berikut ini:
Tabel 3. 6 Perintah General Settings

Tujuan
Menyimpan perubahan yang telah dibuat
di workspace sebelum berhenti dan
keluar dari aplikasi.
Keluar dari aplikasi tanpa menyimpan

Yang dilakukan
Klik Prompt to save changes on
exit.
Klik Always exit without saving
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perubahan yang telah dibuat di workspace.
workspace
Menyimpan semua perubahan secara Klik
Always
save
otomatis di dalam workspace saat Anda workspace on exit.
keluar dari aplikasi dan tersedia untuk
digunakan kembali.

current

6. Klik Apply untuk menyimpan
7. click Ok untuk keluar dari jendela
pengaturan

Gambar 3. 27 Tampilan General Settings

III.4.4.2 Format Options
Gunakanlah tab Format Options untuk melakukan pengaturan format atas tanggal,
waktu dan mata uang yang diinginkan untuk dijadikan sebagai default di dalam aplikasi. Nilai
default untuk format waktu dan tanggal berebeda‐beda tergantung pengaturan operasi sistem
regional.
Secara default sistem mengatur setiap pertukaran dengan mata uang default, akan
teteapi jika Anda ingin untuk mengatur dan menetapkan suatu mata uang yang berbeda maka
hal‐hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan fitur ini. Adapun langkah‐langkah untuk
melakukan perubahan atas waktu , tanggal dan mata uang adalah sebagai berikut:
1. klik ikon D’ONE dan klik Options, maka jendela Settings terbuka.
2. klik tab atau label Format Options
3. pilihlah format waktu, tanggal dan mata uang yang Anda inginkan untuk dijadikan
sebagai format default pada aplikasi
4. Masukkan atau pilih jumlah desimal yang Anda inginkan untuk ditampilkan di dalam nilai
mata uang pada aplikasi
5. Alternatif: pilihah kotak cek Use Market Default untuk menampilkan nilai default yang
ditetapkan oleh pertukaran
6. Klik Apply untuk menyimpan
7. klik Ok untuk keluar dari jendela Settings
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Gambar 3. 28 Tampilan Format Options

III.4.4.3 Custom Settings
Gunakanlah tombol Reset untuk
melakukan pengaturan kembali ke posisi awal
pada
format
pengaturan
seperti
waktu/tanggal, mata uang, angka‐angka, gaya
tulisan, dan warna tulisan. Saat diaktifkan
kembali, maka pengaturan di dalam jendela
Settings akan diterapkan secara menyeluruh
yaitu kepada semua jendela.
Gambar 3. 29 Tampilan Custom Settings

III.4.4.4 Side Bar Seetings
Gunakanlah pilihan Side Bar untuk melakukan penyesuaian atas penampilan dari side
bar. Ketika Anda telah melakukan perubahan kepada side bar, keluarlah dari aplikasi dan masuk
kembali untuk melihat perubahan yang telah dilakukan pada side bar. Terdapat beberapa
langkah untuk melakukan perubahan terhadap side bar yaitu:
1. klik ikon D’ONE dan klik Options, maka jendela Settings akan terbuka.
2. klik pada tab Side Bar
3. pilihlah diantara berikut yang sesuai dengan spesifikasi yang Anda miliki:
Tabel 3. 7 Side Bar Settings

Exchange
Tujuan
Yang dilakukan
Melihat symbol dari bursa pertukaran, pilih kotak cek Show Symbol
contoh IDX
Melihat nama darbursa pertukaran Pilih kotak cek Show Long Description
sencara lengkap, contoh Indonesia Stock
Exchange
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Simbol
Tujuan
Melihat kode simbol, contoh LION
Melihat deskripsi singkat atas simbol,
contah LION
Melihat kode simbol dan deskripsi
singkat atas suatu symbol secara
bersamaan, contoh LIOPN (LION)
Melihat kode simbol dan deskripsi yang
lebih panjang atas suatu symbol secara
bersamaan, contoh LION (LION METAL
WORKS TBK)

Yang dilakukan
Pilih kotak cek Show Symbol
Pilih kotak cek Show Short Description
Pilih kotak cek Show Symbol with Short
Description
Pilih kotak cek Show Symbol with Long
Description

4. Klik Apply untuk menyimpan.
5. Klik Ok untuk keluar dari window
pengaturan.

Gambar 3. 30 Tampilan Settings

III.4.4.5 Miscellaneous Settings
Gunakanlah tab Miscellaneous untuk melakukan penyesuaian pengaturan‐pengaturan
berikut antara lain:
• Auto Scrolling
• Combined Order Book
• Full Market window
• Side Bar
• Annaouncements
Untuk menggunakan fitur‐fitur diatas ikuti langkah‐langkah berikut ini:
1. Klik ikon D’ONE dan klik Options, maka jendela Setting akan terbuka
2. klik tab Miscellaneous
3. pilihlah diantara berikut yang sesuai dengan spesifikasi yang Anda miliki:
• Pilih kotak cek Enable Auto Scrolling sebagai fitur standar, untuk mengatur besaran
interval auto scroll maka masukkan suatu nilai pada spasi kosong yang diberikan.
• Pilih kotak cek Always Show Combined Order Book for Market Depth By Price
untuk melihat window Market Depth By Price dalam mode Combined Order Book.
• Pilih kotak cek Open Market Watch when selected from All Symbols window untuk
melihat bursa pertukaran yang berbeda di dalam jendela Market Watch dengan
men‐klik bursa pertukaran tersebut yang ada di side bar.
• Pilih kotak cek Popup New Announcements in System Tray untuk melihat
pengumuman‐pengumuman baru dan waktu disebarkannya.
• Pilih kotak cek Show News and Announcements in other Languages untuk melihat
berita‐berita dan pengumuman‐pengumuman dengan menggunakan bahasa yang
lain yang didukung oleh system.
4. klik Apply untuk menyimpan perubahan.
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5. klik Ok untuk keluar dari jendela.

III.4.4.6 Metastock Settings
Gunakanlah tab MetaStock untuk memfasilitasikan proses auto‐update pada database
Metastock. Sesaat dikatifkan, maka data perdagangan harian dan historis akan diunduh secara
otomatis ke D’ONE TradePro. Langkah‐langkah untuk memfasilitasikan auto‐update MetaStock
yaitu:
1. Klik ikon D’ONE lalu klik Options,
maka jendela Settings akan terbuka
2. Klik tab MetaStock
3. Pilih Indonesia Stock Exchange
kotak cek
4. Klik Apply untuk menyimpan
perubahan
5. Klik Ok untuk keluar dari jendela

Gambar 3. 31 Tampilan Settings Metastock

III.4.4.7 Workstation Lock Settings
Anda dapat mengunci workstation di saat aplikasi sedang dalam keadaan tidak
digunakan. Langkah‐langkah untuk melakukan pengaturan penguncian workstation adalah
sebagai berikut:
1. Klik ikon D’ONE lalu klik Options, maka jendela Settings akan terbuka.
2. Klik tab Workstation Lock.
3. Pilihlah kotak cek Enable Lock
Workstation untuk mengaktifkan
pilihan password.
4. Ketik suatu password di dalam
Custom Password.
5. Masukkan batasan waktu dimana
aplikasi
akan
dikunci
tanpa
digunakan di dalam Workstation
Idle Time
6. Klik Apply untuk menyimpan
Gambar 3. 32 Tampilan Workstation Lock
perubahan yang dilakukan
Settings
7. Klik Ok untuk keluar dari window.

III.5 Use Heading Options
III.5.1 Mengeluarkan Kolom
Pilihan Remove Column digunakan untuk menghapus kolom yang dipilih dari jendela.
Ketika Anda telah mengeluarkan kolom dari jendelanya, Anda dapat menampilkan kembali
menggunakan pilihan Column Settings. untuk mengeluarkan kolom adalah dengan mengeklik
kanan pada judul kolom dan klik Remove Columns.
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Gambar 3. 33 Tampilan Perintah Removw Columns

III.6 Penggunaan Pilihan Umum
Menu klik‐kanan menyediakan pilihan umum yang dapat diakses di seluruh jendela.
Pada D’ONE Pilihan umum dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:
• Pilihan Edit
• Pilihan Tabel
• Pengaturan Jendela
• Menghubungkan ke Jendela

III.6.1 Pilihan Edit
Sub pilihan Edit pada jendela Watch List dan jendela lainnya seperti berita, Market
Summary, dan buku order, memiliki sub pilihan:

III.6.1.1 Copy/Copy with Headings
Fasilitas ini memudahkan Anda untuk menyalin data terpilih dari D’ONE
TradePro ke dalam Microsoft Word, Microsoft Excel, Notepad, atau text editor pilihan lainnya.
Anda bisa menyalin langsung baik data kolom atau data kolom dengan adanya judul kolom pada
text editor pilihan Anda. Beberapa langkah‐langkah untuk menyalin data adalah sebagai berikut:
1. Pilih data yang diinginkan untuk disalin dari jendela yang dituju.
2. Gerakkan kursor Anda pada data yang diinginkan untuk disalin dari jendela yang ada.
Tabel 3. 8 Perintah Menyalin

Tujuan
Menyalin bagian yang diinginkan saja
tanpa judul kolom.
Menyalin bagian yang diinginkan saja
tanpa judul kolom.

Yang Dilakukan
Klik kanan pada area yang dipilih, klik
di Edit, dan klik pada pilihan Copy.
Klik kanan pada area yang dipilih, klik
di Edit, dan klik pada pilihan Copy
with Headings.
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Gambar 3. 34 Tampilan Klik Kanan

Pada saat klik kanan ditekan, maka akan muncul tampilan gambar XX, untuk
menyalin ada tiga tipe yang bisa digunakan:
Tabel 3. 9 Perintah Fungsi Menyalin

Nama Fungsi
Copy

Copy Cell
Copy with Headings

Kegunaan
Menyalin satu baris pada saat klik kanan
ditekan di bagian yang ingin disalin tanpa
adanya judul kolom.
Menyalin satu sel pada bagian yang ingin disalin
tanpa adanya judul kolom.
Menyalin satu baris pada saat klik kanan
ditekan di bagian yang ingin disalin dengan
adanya judul kolom.

3. Pilih data yang telah disalin, kemudian buka dokumen baru pada alat penyunting data
seperti Microsoft Excel, dan Microsoft Office.

III.6.1.2 Link to Excel / Link with Headings
Perintah ini membantu Anda untuk menampilkan data yang ada di dalam D’ONE
TradePro ke dalam Microsoft Excel dimana Anda dapat memonitor informasi pasar secara
dinamis pada saat pasar buka di dalam file Microsoft Excel tersebut.
Anda dapat menghubungkan data tersebut ke dalam Microsoft Excel baik dalam bentuk
data satu kolom tanpa judul kolom maupun data satu kolom dengan adanya judul kolom.
Beberapa langkah‐langkah untuk melakukan penghubungan adalah sebagai berikut:
1. Pilih data yang ingin dihubungkan ke dalam Microsoft Excel dari jendela yang ada.
2. Klik kanan pada area yang dipilih, pilih Edit, kemudian klik pilihan Link to Excel yang
berfungsi untuk menghubungkan data tersebut ke dalam Microsoft Excel dalam bentuk
data satu kolom tanpa judul kolom , atau
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Gambar 3. 35 Perintah Link To Excel

3. Klik kanan pada area yang dipilih, pilih Edit, kemudian klik pilihan Link to Excel with
Headings untuk menghubungkan data tersebut ke dalam Microsoft Excel dalam bentuk
data satu kolom dengan judul kolom.
4. Buka dokumen Microsoft Excel dan pilih paste pada menu Edit dan salin data simbol.

III.6.1.3 Export to Excel
Fungsi ini membantu Anda untuk memindahkan kondisi market secara real‐time di
dalam Watch List dan jendela data lainnya (sebagai contoh, waktu dan penjualan, indeks pasar)
dari D’ONE TradePro ke dalam file Microsoft Excel. Beberapa langkah‐langkah untuk melakukan
proses pemindahan adalah sebagai berikut:
1. Pilih data yang ingin dipindahkan dari jendela yang ada.
2. Klik kanan pada simbol yang dipilih, klik pada Edit, dan kemudian klik pada Export to
Excel. Sebagai catatan, jika Anda ingin memindahkan hanya data pada baris tertentu,
Anda hanya menggunakan fitur Copy/Copy with Headings.

III.6.1.4 Print
Fitur Print ini membantu Anda untuk mencetak isi jendela Anda pada saat terhubung
dengan alat cetak (printer). Beberapa langkah‐langkah untuk mencetak adalah sebagai berikut:
1. Klik kanan pada jendela, klik Edit, dan
kemudian klik Print. Kotak dialog Print
akan terbuka.

Gambar 3. 36 Perintah Print

2. Modifikasi preferensi cetakan.

Gambar 3. 37 Kotak Settings Print

3. Klik Print.
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III.6.2 Pilihan Tabel
Beberapa pilihan tabel di D’ONE adalah terdiri dari:

III.6.2.1 Seleksi sel
Berfungsi untuk memilih sel/baris data
secara khusus dan menyalin sama persis ke
dalam penyunting teks pilihan Anda. Prosedur
penggunaan adalah dengan menekan klik
kanan di jendela, dan memilih Table Options.
Kemudian, Cell Selection ditekan dan klik pada
Row atau Cell.

Gambar 3. 38 Perintah Cell Selection

III.6.2.2 Penyesuaian ukuran kolom
Fitur ini secara langsung menyesuaikan lebar kolom dengan data yang ada. Prosedur
penggunaan adalah dengan menekan klik kanan di jendela, dan memilih Table Options.
Kemudian menekan Resize Columns to Fit.

III.6.2.3 Pengaturan kolom
Klik kanan pada jendela Watch List,
pilih Table Options, dan kemudian klik
Column Settings. Jendela Column Settings
akan terbuka dalam 3 tabs.

Gambar 3. 39 Perintah Column Settings

Pengaturan kolom dalam D’ONE terdiri dari:
1. Profil Kolom
2. Menyortir kolom
3. Mengelompokkan kolom

III.6.2.3.1 Profil Kolom
Profil kolom pada akan membantu Anda untuk menyimpan daftar kolom yang akan Anda
tampilkan pada jendela Watch List. Beberapa langkah‐langkah untuk menyimpan suatu
profil kolom adalah sebagai berikut:
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1. klik kanan pada jendela Watch List , arahkan kursor ke Table Options dan klik
Column Settings, maka jendela Column Settings dengan 3 tab akan terbuka.
2. Klik pada tab Column Profile.
3. Ketik nama profil kolom.
4. Klik pada ikon untuk menambah daftar kolom dan memilih kolom yang diinginkan
dari panel Available Columns.
5. Alternatif: Gunakan kotak teks Filter untuk menyaring kolom pada sesi Available
Columns.
6. Gunakan ikon
untuk memindahkan kolom yang dipilih ke dalam panel Selected
Columns.
7. Seketika Anda sudah menyelesaikan pilihan Anda, klik Save.
8. Pada pengaturan level pop‐up:
Tabel 3. 10 Fungsi Add Columns

Tujuan
Mengimplementasikan pengaturan
baru untuk Watch List yang telah
dibuka
Mengimplementasikan pengaturan
baru pada Watch List yang telah
dibuka dan menyimpannya di sebuah
profil

Yang dilakukan
Klik Add Columns Without
Saving to Profile
Klik Add Columns After
Saving to Profile

9. Untuk memasukkan Column Profile yang baru, klik kanan pada jendela, arahkan ke
Table Options, dan klik Column Profiles.
10. Catatan:
a. Langkah‐langkah
untuk
merubah posisi sebuah
kolom, yaitu:
o Klik sebuah kolom dan
klik tombol Move Up /
Move Down
b. Langkah‐langkah
untuk
menghilangkan
sebuah
kolom dari daftar pilihan,
yaitu:
o Klik
kolom
yang
diinginkan dan klik pada
tombol

Gambar 3. 40 Column Settings

.

III.6.2.3.2 Menyortir Kolom
Perintah ini membantu Anda untuk menyaring kolom pada jendela Watch List Anda. Setelah
perintah ini aktif, kolom Watch List terkait dapat disorting secara menaik ataupun menurun.
Beberapa langkah untuk menyortir kolom adalah sebagai berikut:
1. Klik pada tab Sorting Columns.
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Gambar 3. 41 Sorting Columns

2. Klik pada ikon untuk menambah daftar kolom dan memilih kolom yang diinginkan
dari panel Available Columns.
3. Alternatif: Gunakan kotak teks Filter untuk menyaring kolom pada sesi Available
Columns.
4. Gunakan ikon
untuk memindahkan kolom yang dipilih ke dalam panel Selected
Columns.
5. Sesaat Anda sudah menyelesaikan pilihan Anda, klik Save.
6. Pada pengaturan level pop‐up:
Tabel 3. 11 Fungsi Sorting Column

Tujuan
Mengimplementasikan
pengaturan
baru untuk Watch List yang telah
dibuka
Mengimplementasikan
pengaturan
baru pada Watch List yang telah
dibuka dan menyimpannya di sebuah
profil

Yang dilakukan
Klik Add Columns Without
Saving to Profile
Klik Add Columns After
Saving to Profile

7. Catatan:
a. Untuk merubah posisi sebuah kolom, yaitu:
o Klik sebuah kolom dan klik tombol Move Up / Move Down
b. Untuk menghilangkan sebuah kolom dari daftar pilihan, yaitu:
o Klik kolom yang diinginkan dan klik pada tombol

.

III.6.2.3.3 Mengelompokkan Kolom
Terdapat beberapa langkah dalam mengelompokkan data di D’ONE yaitu:
1. Klik pada tab Grouping Columns.
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Gambar 3. 42 Perintah Grouping Columns

2. Klik pada ikon untuk menambah daftar kolom dan memilih kolom yang diinginkan
dari panel Available Columns.
3. Alternatif: Gunakan kotak teks Filter untuk menyaring kolom pada sesi Available
Columns.
4. Gunakan ikon
untuk memindahkan kolom yang dipilih ke dalam panel Selected
Columns.
5. Sesaat Anda sudah menyelesaikan pilihan Anda, klik Save.
6. Pada pengaturan level pop‐up:
Tabel 3. 12 Perintah Fungsi Pada Grouping Columns

Tujuan
Mengimplementasikan pengaturan
baru untuk Watch List yang telah
dibuka
Mengimplementasikan pengaturan
baru pada Watch List yang telah
dibuka dan menyimpannya di
sebuah profil

Yang dilakukan
Klik Add Columns Without
Saving to Profile
Klik Add Columns After Saving
to Profile

Gambar 3. 43 Grouping Columns Berdasarkan Sektor

7. Catatan:
a. Untuk merubah posisi sebuah kolom, yaitu:
o Klik sebuah kolom dan klik tombol Move Up / Move Down
b. Untuk menghilangkan sebuah kolom dari daftar pilihan, yaitu:
o Klik kolom yang diinginkan dan klik pada tombol
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III.7 Memunculkan AutoScrolling
Pilihan Auto‐Scrolling ini digunakan untuk memberikan highlight terhadap baris‐baris
data di dalam jendela Market Watch atau jendela Market List. Saat fitur ini aktif berjalan, menu
klik kanan tidak bisa digunakan. Untuk mengaktifkan, prosedur yang digunakan adalah klik pada
menu Tools, kemudian beri check pada kotak Auto Scrolling.

Gambar 3. 44 Perintah Auto Scrolling
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IV.

TRADING MENGGUNAKAN D’ONE TRADEPRO

D’ONE TradePro telah didesain untuk mempermudah Anda dalam melakukan proses
eksekusi dengan cara memasukkan order yang efisien dan mudah untuk dimengerti. Hanya
dengan satu klik saja Anda akan dapat membuka jendela New Order yang membuat Anda dapat
mengkontrol setiap aspek dari suatu order.
Dengan menggunakan D’ONE TradePro, Anda dapat menspesifikasikan tipe order yang
berbeda‐beda dan pengaturan Anda, shingga eksekusi order yang Anda miliki akan menjadi lebih
cepat dan akurat. Anda pun juga dapat melihat perkembangan order di dalam pasar dimana
order yang Anda tempatkan akan tampil di Order List. Anda pun juga dapat membatalkan atau
memodifikasi suatu order dengan cara men‐klik kanan order yang berada di Order List dan
memilihnya sesuai dengan pilihan yang Anda inginkan.

IV.1 Place General Orders
Dengan menggunakan jendela New Order maka Anda dapat melakukan penempatan
jual atau beli untuk suatu saham yang telah Anda pilih. D’ONE memperbolehkan Anda untuk
menempatkan order dengan tipe order yang berbeda‐beda, kondisi kuantitas dan waktu.
Kesemua hal tersebut diperbolehkan, untuk memberikan bantuan agar Anda dapat
mendapatkan keuntungan yang maksimal dan memininimalkan risiko.
Setelah Anda mengetik simbol, maka bid dan offer, LTP, Min/Max price dan data relevan
yang lain akan ditampilkan di dalam jendela untuk memberikan pAndangan singkat mengenai
simbol yang akan Anda gunakan untuk diperdagangkan. Pada jendela Buy New Order
ditampilkan batasan trading yang Anda miliki dan pada window Sell New Order ditampilkan
jumlah kuantitas yang Anda miliki (quantitiy in hand).

Jika ;
Buy order value berada di atas batasan trading atau kuantitas penjualan lebih besar
daripada kuantitas yang Anda miliki maka order akan ditolak.
Dengan menggunakan jendela New Order maka Anda dapt menambahkan order kedalam
kumpulan order yang telah Anda buat, hitunglah nilai dari order yang Anda tempatkan dengan
menggunakan Order Book Calculator dan juga gunakanlah Order Book untuk melihat simbol
yang sedang Anda perdagangkan, untuk menggunakannya lihatlah pada bagian terbawah dari
jendela.
Setelah Anda menempatkan suatu order maka Anda dapat memonitor
perkembangannya dengan menggunakan Order List. Beberpa prosedur dalam menempatkan
suatu order atau pesanan adalah sebagai berikut:
1. Lakukan salah satu dari yang tersedia dibawah ini untuk membuka window New Order:
•
•
•

Pada menu Trade klik Buy/Sell di dalam seksi Place Order, atau
Klik kanan pada simbol di dalam window Full Market / Watch List, arahkan ke Trade
dan klik Buy / Sell. (Jika Anda menggunakan metode ini, Anda tidak perlu untuk
memasukkan detail dari simbol), atau
Klik kanan pada window Portfolio – Equity dan klik Buy / Sell
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Gambar 4. 1Menempatkan Suatu Order

A : Masukkan symbol dan tipe board
I. ketik simbol atau lakukan pencarian atas simbol dengan cara men‐klik ikon
II. Pilih board dari urutan yang ada.
B : Masukkan tipe order, kuantitas dan harga
I. pilih Limit Order dari urutan Order Type
II. ketiklah jumlah lot yang diperdagangkan dalam field Lots dan harga dalam field Price.
C : Masukkan validitas order
Pilihlah Day sebagai bentuk validitas order dari urutan Good Till
D : Masukkan detil order yang lain
I. Pilih kotak cek Cover Short Sell untuk mengindikasikan bahwa order buy (beli)
ditempatkan untuk menutupi short selling.
II. Pilih kotak cek Short Sell untuk mengindikasikan bahwa order sell (jual) adalah
sebuah short selling.

2. Klik Buy/Sell untuk menempatkan order. Suatu pesan konfirmasi akan terbuka yang
meminta persetujuan Anda untuk menempatkan pesanan atau tidak
3. klik Ok. Maka kotak dialog Trading Password terbuka
4. masukkan password transaksi
5. klik Ok

IV.2 Place Slice Order
Tab algoritma dalam jendela New Order memperbolehkan Anda untuk memecah suatu
order yang besar menjadi lot yang lebih kecil, sehingga para trader yang lain hanya akan melihat
order Anda dalam porsi yang lebih kecil pada suatu waktu yang diberikan. Sesaat kuantitas yang
diperlihatkan terisi, maka spesifikasi kuantitas yang di disclose akan terlihat dalam order book.
Sesaat Anda menempatkan order pada suatu Slice Order, maka Order List akan
menampilkan anak pesanan. Sebagai contoh, jika Anda menempatkan suatu order untuk
membeli 10,000 saham dalam 5 bagian, maka jendela Order List akan menampilkan 5 buah
order dengan 2,000 sebagai angka dari kuantitas. Anda tidak dapat membatalkan suatu anak
pesanan yang telah terkirim. Langkah‐langkah untuk melakukan suatu penempatan Slice Order
adalah sebagai berikut:
1. Lakukan salah satu dari yang tersedia dibawah ini untuk membuka jendela New Order:
a. Pada menu Trade klik Buy/Sell dalam seksi Place Order, atau
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b. Klik kanan pada simbol di dalam window Full Market / Watch List, arahkan kepada
Trade dan klik Buy/Sell
2. masukkan detail yang relevan di jendela New Order (lihat Place General Orders untuk
lebih mendalam)
3. Klik pada tab Algorithm
4. Lakukan salah satu dari yang tersedia dibawah ini:
a. Masukkan jumlah bagian (splits). Sebagai contoh, jika Anda membeli 1000 lot maka
Anda dapat mengatur 50 bagian (splits). Sehingga order akan dipecah menjadi 20
bagian yang sama besar dan dikirim untuk pertuakaran.
b. Masukkan besar blok (block size). Sebagai contoh jika Anda membeli 1000 lot maka
Anda dapat mengatur 200 sebagai besar blok, maka order Anda akan dikirim untuk
pertukaran menjadi 5 blok yang sama besar.
5. Klik Buy / Sell untuk menempatkan
order. Suatu pesan akan terbuka
yang meminta persetujuan Anda
untuk menempatkan pesanan atau
tidak.
6. Klik Ok. Maka kotak dialog Trading
Password terbuka.
7. Masukkan password taransaksi
Anda
8. Klik Ok
Gambar 4. 2 Kotak Konfirmasi Untuk Beli

IV.3 Enter Rapid Order
D’ONE memberikan Anda pilihan untuk menepatkan order beli atau jual dengan cepat
tanpa harus memasukkan informasi yang mendalam melalui fungsi yang bernama Rapid Order
Entry. Rapid Order dapat ditempat kapan saja. Langkah‐langkah untuk memasukkan suatu Rapid
Order:
1. klik Rapid Order pada Side Bar.
2. Masukkan
simbol,
segmentasi
pasar, harga dan jumlah lot pada
tempat yang telah disediakan.
3. klik Buy / Sell untuk menempatkan
order (pesanan).
4. klik Ok. Maka kotak dialog Trading
Password terbuka.
5. Masukkan password transaksi Anda.
6. Klik Ok.

Gambar 4. 3 Rapid Order
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IV.4 Place Order Baskets
D’ONE memberikan Anda fleksibilitas untuk membuat suatu basket (kumpulan) order
(pesanan) untuk dikirimkan ke pasar sebagai suatu batch. Suatu kumpulan akan
mengelompokkan beberapa sekuritas‐sekuritas untuk dikombinasikan menjadi satu untuk
membantu dalam pengambilan keputusan saat menjual dan membeli dalam waktu yang
bersamaan. Anda juga dapat membuat banyak basket dan di tiap basket tersebut Anda dapat
mempunyai berbagai macam perdagangan.
Kemudian juga dimungkinkan, apabila Anda ingin menambahkan, menghilangkan,
menamakan ulang jendela Order Basket dan juga menghilangkan order individu di dalam suatu
basket terpilih. Untuk menampilkan jendela Order Basket, maka pada menu Trade, klik Order
Baskets di dalam seksi Order Management. Maka Anda akan diperlihatkan order yang Anda
tempatkan di basket.
Kemudian Terdapat beberapa hal yang perlu dibahas sebelum menempatkan suatu order basket
yaitu :
• Add Orders to a Basket
• Execute an Order Basket
• Delete Orders in the Basket
• Create a Basket
• Delete a Basket
• Rename a Basket

IV.4.1 Add Order to a Basket
Anda dapat menambahkan pesanan ke dalam basket yang Anda miliki di saat
menemoatkan pesanan dengan cara klik ikon Add To Basket pada Action Panel. Langkah‐
langkah untuk membuat suatu order basket:
1. Masukkan detail yang relevan pada jendela Buy / Sell.
2. Klik ikon Add To Basket
pada bagian terbawah dari jendela.
3. Pilihlah basket yang Anda inginkan dan klik Add to proceed. Sesaat order telah sukses
ditempatkan di dalam kumulan, maka Anda bisa melihat order di dalam window Order
Basket.

Gambar 4. 4 Add Orders to a Basket

IV.4.2 Execute Order Basket
Sesaat Anda membuat Order Basket Anda dapat mengeksekusi semua order di dalam
basket. Langkah‐langkah untuk mengeksekusi Order Basket secara individu:
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1. Pada jendela Order Basket, pilihlah
kotak pada order yang Anda ingin
eksekusikan.
2. Klik Execute. Suatu pesan akan
terbuka yang meminta persetujuan
Anda untuk menempatkan pesanan
atau tidak.
3. Klik Yes untuk melanjutkan. Jika
order telah sukses ditempatkan,
maka Anda akan menerima pesan
berisikan Status, Order Number dan
Symbol.

Gambar 4. 5 Execute Order Basket

Langkah‐langkah untuk mengeksekusi suatu kumpulan order di dalam Order Basket:
1. Buka jendela Order Basket dan lakukanlah salah satu dari yang tersedia di bawah ini:
Tabel 4. 1 Fungsi Order Basket

Tujuan
Yang dilakukan
Eksekusi semua order jual di Klik kanan dan klik Select Sell
dalam basket
Orders.
Eksekusi semua order beli di Klik kanan dan klik Select Buy
dalam basket
Orders.
Eksekusi semua order di dalam Klik kanan dan klik Select All.
basket
2. Klik Execute. Suatu pesan akan terbuka yang meminta persetujuan Anda untuk
mengeksekusi pesanan atau tidak.
3. Klik Yes untuk melanjutkan. Jika order telah sukses ditempatkan, maka Anda akan
menerima pesan berisikan Status, Order Number dan Symbol.

IV.4.3 Delete Order in the Basket
Anda dapat menghapus order di dalam Order Basket pada setiap saat. Langkah‐langkah
untuk mengahapus order di dalam Order Basket secara individu adalah sebagai berikut:
1. Pada jendela Order Basket, pilihlah
kotak pada order yang Anda ingin
hapus.
2. Klik Delete yang ada pada bagian
bawah dari jendela. Suatu pesan akan
terbuka yang meminta persetujuan
Anda untuk menghapus pesanan atau
tidak.
3. Klik Yes untuk melanjutkan.

Gambar 4. 6 Delete Order in the Basket

Langkah‐langkah untuk menghilangkan sekumpulan order di dalam Order Basket:
1. Buka jendela Order Basket dan lakukanlah salah satu dari yang tersedia di bawah ini:
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Tabel 4. 2 Delete Order Basket

Tujuan
Yang dilakukan
Meghilangkan semua order jual di Klik kanan dan klik Select Sell
dalam order basket
Orders.
Meghilangkan semua order beli di Klik kanan dan klik Select Buy
dalam order basket
Orders.
Meghilangkan semua order di Klik kanan dan klik Select All.
dalam order basket
2. Klik Delete yang ada pada bagian bawah dari jendela. Suatu pesan akan terbuka yang
meminta persetujuan Anda untuk menghapus pesanan atau tidak.
3. Klik Yes untuk melanjutkan.

IV.4.4 Create Basket
Anda dapat membuat suatu basket (kumpulan) yang baru di dalam Order Basket,
jendela Buy dan Sell. Langkah‐langkah untuk membuat suatu basket di dalam jendela Order
Basket:
1. Lakukanlah salah satu dari yang tersedia di bawah ini untuk membuka window New
Basket:
• Pilih New dari sederetan basket, or
• Klik tombol New
2. Masukkan suatu nama di dalam tempat yang tersedia
3. klik Ok. Maka basket yang terbaru dibuat oleh Anda akan tampil di deretan Basket.

Gambar 4. 7 Create Basket

Langkah‐langkah untuk membuat suatu basket dari jendela Buy / Sell:
1. Pada window Buy/Sell, masukkan semua detail dan klik pada Add to Basket yang berada
di bagian bawah window.
2. pilih New dari deretan Basket. Maka window New Basket akan terbuka.
3. Masukkan suatu nama di dalam tempat Name yang disediakan.
4. Klik Ok untuk melanjutkan

IV.4.5 Delete Basket
Anda dapat menghilangkan basket beserta isinya. Langkah‐langkah untuk
menghilangkan suatu basket:
1. Pilih basket yang diinginkan dari deretan Basket.
2. Klik Delete yang berada di bagian atas jendela Order Basket. Suatu pesan akan terbuka
yang meminta persetujuan Anda untuk menghapus basket atau tidak.
3. Klik Yes untuk melanjutkan.
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Gambar 4. 8 Delete Basket

IV.4.6 Rename Basket
Anda dapat memberi nama ulang suatu basket setiap saat sesuai keinginan Anda.
Langkah‐langkah untuk melakukan pemberian nama ulang adalah sebagai berikut:
1. Pilih basket yang dinginkan dari deretan Basket.
2. Klik Rename yang berada di bagian atas dari window Order Basket. Maka window New
Basket akan terbuka.
3. Ketik nama basket yang baru
4. Klik Ok untuk melanjutkan.

IV.5 Monitor and Manage
Semua order yang telah Anda masukkan untuk sesi perdagangan saat ini dapat dilihat
pada jendela Order List dan dapat ditinjau kemajuannya secara real‐time. Anda dapat dengan
mudah membatalkan atau memodifikasi order Anda dengan menekan klik kanan pada order list
dan memilih pilihan yang diinginkan.
Order juga dapat ditampilkan secara berwarna untuk membedakan status order Anda
secara sekilas. Warna ini akan berubah secara real time sebagai status order Anda telah diubah.
Anda juga dapat menyaring detail pada jendela order list untuk menyesuaikan dengan ketentuan
Anda. Pada seksi ini Anda akan dipandu untuk:
• Memonitor order
• Mengubah order
• Menarik Order

IV.5.1 Memonitor order
Sekali Anda memasukkan order dengan menggunakan D’ONE, order Anda sudah
disahkan dan dikirim ke Order Management System (OMS). Status dari order tersebut
ditunjukkan sebagai New Waiting atau sedang menunggu untuk disamakan dengan order lain
yang ada di Bursa. Jika order Anda tidak dapat diperdagangkan (not matched), maka order akan
disimpan di dalam buku order beradasarkan prioritas harga dan waktu. Status order ini akan
ditampilkan pada Queued pada Order List. Jika order Anda berhasil disamakan dengan order di
bursa, status order Anda pada Order List diperbaharui dalam Filled. Adapun langkah‐langkah
untuk memonitor order adalah sebagai berikut:
1. Pada toolbar, klik Trade, dan
kemudian klik Order List pada bagian
Order Management.

.
Gambar 4. 9 Toolbar Order List
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2. Ketik kriteria pada bagian FilterBy dan klik Refresh.

2

1

Gambar 4. 10 Order List

Keterangan:
1 = Tempat untuk mengetik kriteria
2 = Tombol Refresh
3. Untuk melihat status order, klik dua kali pada order yang dimaksud. Jendela status Order
akan muncul.

IV.5.2 Mengubah order
Anda dapat mengubah order dengan menggunakan jendela Order List. Pilihan
mengubah akan aktif jika order yang ingin diubah berada di dalam status: Queued dan Partially
Filled. Langkah‐langkah mengubah order adalah sebagai berikut:
1. Seperti pada bagian memonitor order, klik Trade, dan kemudian klik Order List pada
bagian Order Management.
2. Klik kanan pada order yang ingin Anda ubah, dan klik Amend.

Gambar 4. 11 Cara Amend Order

3. Kemudian, kotak dialog Amend
terbuka. Ubah pada harga dan/atau
kapasitas order yang tersisa.

Gambar 4. 12 Amend Order
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4. Klik Amend, dan kotak dialog
konfirmasi akan terbuka. Jika ingin
diubah maka klik Yes, dan klik No
untuk membatalkan perintah.

Gambar 4. 13Kotak Konfirmasi Amend Order

5. Klik Yes, kotak dialog password akan
terbuka. Kemudian, masukkan
password Anda dan klik Ok.
Gambar 4. 14 Kotak Konfirmasi Trading
Password

IV.5.3 Menarik order.
Pilihan umum untuk menarik order adalah dengan menggunakan jendela Order List.
Pilihan Withdraw ini akan aktif jika ada beberapa status seperti New Waiting, Queued, dan
Partially Filled.

Gambar 4. 15 Status Pada Order List

Prosedur penggunaan menarik order ini hampir mirip seperti dua perintah sebelumnya.
Perintah Withdraw ini dibagi menjadi:
- Untuk menarik sebuah order:
1. Seperti pada bagian memonitor
order, klik Trade, dan kemudian
klik Order List pada bagian Order
Management.
2. Klik kanan pada order yang ingin
Anda ubah, dan klik Withdraw.

.
Gambar 4. 16 Withdraw Order

3. Kemudian, kotak dialog Withdraw terbuka.
4. Klik Withdraw, dan kotak dialog konfirmasi akan terbuka. Jika ingin menarik order
maka klik Yes, dan klik No untuk membatalkan perintah.
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5. Klik Yes, kotak dialog password akan terbuka. Kemudian, masukkan password Anda
dan klik Ok.
-

Untuk menarik beberapa order:
1. Seperti pada bagian memonitor order, klik Trade, dan kemudian klik Order List pada
bagian Order Management.
2. Pilih check pada kotak check pada order yang ingin ditarik.

Gambar 4. 17 Check Box Order List

3. Klik kanan pada jendela, dan klik
Withdraw All Selected. Kemudian
muncul kotak dialog konfirmasi.
Jika ingin menarik order maka klik
Yes, dan klik No untuk
membatalkan perintah.

Gambar 4. 18 Kotak Konfirmasi Withdraw
Order

IV.6 Mencari Order
Fungsi dari Order Search adalah untuk mencari semua order Anda yang sedang
ditampilkan, dibatalkan, dan ditolak. Anda bisa mencari order berdasarkan: sisi beli atau jual,
waktu, nomor order, status, dan simbol.
Prosedur penggunaan adalah sebagai berikut:
1. Pada toolbar, klik Trade, dan kemudian klik Order List pada bagian Order Management.
Atau langsung klik pada Order Search pada bagian Trade.

Gambar 4. 19 Posisi Order Search

2. Masukkan kriteria pada field yang
diperlukan.
3. Klik Search. Jika data yang terkait
ditemukan, data tersebut ditampilkan
pada area hasil pencarian.

Gambar 4. 20 Order Search
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Untuk melihat status sebuah order, prosedur yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Pilih order yang diinginkan.
2. Klik dua kali pada order tersebut.

Gambar 4. 21 Order Status

IV.7 Menunjukkan Portfolio
Jendela portfolio saham memberikan valuasi saham Anda berdasarkan pada kondisi
pasar yanga ada, harga beli dan jumlah saham yang dipegang. Informasi ini memberikan
gambaran umum trading: Keuntungan akan ditAndai dengan warna hijau, dan kerugian akan
ditAndai dengan warna merah. Semua nilai pada jendela portfolio saham ditunjukkan dalam
mata uang yang sudah diatur di dalam sistem. Langkah‐langkah yang perlu dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Untuk menampilkan jendela portfolio saham: Pada menu Customer, klik Equity pada
sesi portfolio.

Gambar 4. 22 Posisi Portfolio

2. Untuk menempatkan sebuah order dengan menggunakan jendela portfolio saham: klik
kanan pada Simbol dan klik Buy atau Sell.

Gambar 4. 23 Trading di dalam Portofolio

3. Untuk menampilkan posisi konsolidasi: Klik Client Consolidated Position pada jendela
portfolio saham Anda, atau pada menu Customer klik Client Consolidated Position pada
bagian Account Information.
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Gambar 4. 24 Posisi Client Consolidated Position

Gambar 4. 25 Posisi Client Consolidated Position (Pada Menu Utama)

Gambar 4. 26 Hasil Client Consolidated Position

4. Untuk menampilkan ringkasan rekenening Anda: Klik pada Account Summary pada
portfolio saham Anda.
Di bawah ini merupakan beberapa kolom yang tersedia pada jendela portfolio saham:
• Symbol – Saham yang telah Anda beli pada portfolio Anda.
• Symbol Description – Deskripsi lengkap atau nama panjang saham yang telah Anda beli
pada portfolio Anda.
• Owned – Jumlah saham yang Anda miliki.
• Avg. Cost – Nilai total saham dibagi dengan jumlah saham (VWAP).
• Balance – Jumlah saham pada portfolio, setelah dikurangi saham yang dijamin.
• Cost Basis – Nilai total saham berdasarkan pada biaya rata‐rata yang dikeluarkan.
• Market Value – Nilai saham yang dipegang pada portfolio berdasarkan pada harga
perdagangan terakhir.
• Gain/Loss – keuntungan atau kerugian dikeluarkan pada portfolio berdasarkan dasar biaya
dan valuasi.
• % G/L ‐ keuntungan atau kerugian dikeluarkan pada portfolio dalam persentase.
• % Holding – nilai saham dalam persentase di dalam portfolio.
• Gain/Loss (Today) – keuntungan atau kerugian berdasarkan perubahan harga pasar
sekarang.
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IV.8 Menampilkan Profile
Jendela profil klien menunjukkan informasi rekening Anda dengan broker. Informasi ini
menunjukkan informasi personal rekening Anda. Langkah yang harus Anda lakukan adalah pada
menu Customer klik Client Profile pada bagian Manage.

Gambar 4. 27 Posisi Client Profile

Gambar 4. 28 Client Profile

IV.9 Menampilkan Ringkasan Rekening
Jendela Account Summary memberikan Anda tampilan cepat batas perdagangan Anda,
kas yang tersedia, dan kas yang terhutang. Langkah‐langkah yang harus Anda lakukan adalah
sebagai berikut:
1. Pada bagian menu Customer klik Account Summary pada bagian Account Information
atau

Gambar 4. 29 Posisi Account Summary

2. Klik pada ikon Account Summary pada jendela portfolio.
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Gambar 4. 30 Posisi Account Summary di dalam Portfolio

Gambar 4. 31 Account Summary

IV.10 Menampilkan Trade Alert Popup
Trade Alert Popup memberitahukan Anda semua kegiatan yang terjadi pada rekening
Anda. Pada Popup, Anda dapat melihat status order, ID order, simbol transaksi, dan tingkat pada
saat ini terjadi. Langkah yang dapat Anda lakukan adalah pada menu Trade klik pilihan Show
Trade Alert Popup. Sekali Anda menempatkan order, status order akan ditampilkan sebagai
popup.

Gambar 4. 32 Show Trade Alert Popup
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V.

AKSES INFORMASI PASAR SECARA REALTIME

V.1 Create Watch List
D’ONE TradePro menyediakan Anda informasi pasar secara real time dengan tools yang
interaktif untuk memonitor pergerakan pasar melalui Wacth Lists yang dapat dikostumasikan.
My Stocks merupakan suatu kumpulan dari simbol‐simbol spesial yang akan membantu
Anda untuk mengkoordinasikan simbol‐simbol favorit, sehingga Anda dapat bekerja dengan
simbol‐simbol favorit dengan lebih cepat dan juga dapat memantau pergerakan mereka.
Jendela yang ada menyediakan Anda ringkasan singkat mengenai kinerja suatu saham
tertentu dalam selang hari yang sedang berlangsung. Anda akan diberikan Last Traded Price
dengan suatu panah berwarna merah (kinerja turun) atau suatu panah berwarna hijau (kinerja
naik) yang mengindikasikan hubungan yang terjadi antara harga saham yang diperdagangkan
dengan harga sebelumnya. Figur yang ditampilkan mengindikasikan perbedaan antara harga
pasar yang berlaku pada suatu saham dengan harga penutupan sebelumnya beserta dengan
persentase perubahannya.
Tampilan Bid dan Ask secara berturut‐turut menampilkan harga beli dan harga jual
terbaik untuk suatu saham pada waktu tertentu. Figur frekuensi mengindikasikan banyaknya
jumlah perdagangan yang telah terjadi untuk saham tersebut. Volume merupakan jumlah total
saham yang diperdagangkan pada suatu waktu. Anda juga dapat melihat nilai Open
(pembukaan), high (tinggi) dan low (terendah).
D’ONE TradePro juga memperbolehkan Anda untuk membuat Watch List sendiri, Anda
juga dapat menambahkan saham‐saham favorit ke Watch List sehingga dapat dimonitor
pergerakannya. Langkah‐langkah untuk membuat suatu Watch List baru adalah sebagai berikut:
1. Lakukan salah satu dari yang tersedia dibawah ini untuk membuat window Create New
Watch List:
• Pada menu Watch List klik Create New Watch List di dalam seksi My Stocks; atau
• Klik tombol D’ONE, arahkan cursor mouse ke New dan klik Create New Watch List
2. Masukkan suatu nama untuk Watch
List di dalam text box
3. klik Ok

Gambar 5. 1Ikon Create New Watch List

Karakter‐karakter special seperti ~! #&*(),:; ^ tidak dapat digunakan di dalam membuat suatu
nama Watch List. Jika Anda ingin melihat Watch List yang telah Anda buat maka pada menu
Watch List, klik‐lah Watch List yang diinginkan di dalam seksi My Stocks.

V.1.1 Add Symbols
Anda dapat menyesuaikan Wacth List Anda dengan menambahkan simbol‐simbol dari
tipe pasar yang berbeda dan memonitor pergerakannya. Anda juga dapat menambahkan simbol‐
simbol secara mudah dan cepat dengan cara mengetik secara langsung simbol‐simbol tersebut di
dalam suatu sell. Akan tetapi D’ONE TradePro juga menawarkan sederetan simbol‐simbol yang
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telah dibentuk sebelumnya, dan Anda juga dapat melakukan pencarian atas simbol‐simbol yang
Anda inginkan. Anda dapat menggunakan beberapa metode dibawah ini untuk menambahkan
simbol‐simbol kedalam suatu Watch List, yaitu:
• Symbol Search
• Symbol Entry
• Drag and Drop
• Send to Wacth List

V.1.1.1 Symbol Search
Symbol Search sangat berguna jika Anda tidak terlalu mengetahui tentang simbol‐simbol
yang Anda ingin tambahkan ke dalam Watch List. Langkah‐langkah untuk mencari sebuah simbol
adalah:
1. Lakukan salah satu dari yang tersedia dibawah ini untuk membuka jendela Symbol
Search:
a. Klik kanan pada Watch List dan klik Add Symbol, atau
b. Klik pada ikon

yang berada di depan kotak teks Add Symbol

Gambar 5. 2 Ikon Symbol Search

2. Ketiklah kode simbol di dalam kotak teks Symbol/Description dan kecocokan yang
memiliki korelasi terdekat akan muncul seketika Anda melakukan pengetikan.
3. Lakukan salah satu dari perintah yang ada di bawah ini untuk melakukan penambahan
simbol:
a. Pilih simbol yang diinginkan dan klik pada ikon
untuk menambahkan simbol
ke dalam area Watch List, atau
b. Tekan kunci Ctrl dan klik pada simbol‐simbol yang dinginkan atau dibutuhkan.
4. Alternatif: Untuk memindahkan suatu simbol dari area penambahan simbol, klik pada
ikon
5. Klik Ok untuk menyimpan simbol‐simbol di dalam watch List.

Gambar 5. 3 Posisi Untuk Menyimpan Simbol di dalam Watch List
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V.1.1.2 Symbol Entry
Jika Anda telah mengetahui simbol‐simbol di dalam bursa, Anda dapat dengan mudah
menambahkan simbol‐simbol ke dalam Watch List yang telah dibuat dengan memasukkan
Symbol Code. Langkah‐langkah untuk memasukkan suatu Symbol Code:
1. Pada menu Watch List, klik‐lah Watch List yang diinginkan di dalam seksi My Stocks.
2. masukkan kode simbol di dalam text box Add Symbol untuk menghadirkan fitur auto‐
complete.
3. klik pada simbol yang dinginkan atau dibutuhkan
4. tekan kunci Enter, maka simbol yang telah dipilih akan ditampilkan di Watch List

Gambar 5. 4Symbol Entry

V.1.1.3 Drag and Drop
Anda dapat menambahkan simbol‐simbol pada Watch List yang telah dibuat dengan
dragging atau menarik simbol‐simbol tersebut kedalam jendela Full Market atau Symbol List
pada Side Bar dan dropping atau melepaskannya ke dalam Watch List. Langkah‐langkah untuk
dragging (menarik) dan dropping (melepaskan) suatu simbol:
1. Bukalah jendela Full Market atau Symbol List pada Side Bar.
2. Bukalah Watch List yang telah dibuat sebelumnya.
3. Klik‐lah simbol yang dinginkan atau dibutuhkan di dalam Full Market atau Symbol List
dan kemudian drag (tariklah) ke dalam Watch List selagi Anda menekannya dengan
tombol kiri mouse Anda.

V.1.1.4 Send to Watch List
Dengan menggunakan pilihan ini, maka Anda dapat mengirimkan simbol‐simbol dari
jendela Market Watch / Watch List / Conditional Watch List Window. Langkah‐langkah untuk
mengirim simbol‐simbol dari satu Watch List ke Watch List lainnya, yaitu:
1. Buka jendela Market Watch / Watch
List / Conditional Watch List.
2. Klik kanan pada simbol, arahkan poin
ke Send to Watch List dan klik Watch
List / Conditional Watch List.

Gambar 5. 5 Send To Watch List
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V.1.2 Remove Symbols
Anda dapat dengan mudah mengatur simbol‐simbol yang ditampilkan pada jendela
Watch List / Conditional Watch List, dan Anda juga dapat menghilangkan simbol di jendela
tersebut pada waktu kapanpun. Langkah‐langkah untuk mengilangkan suatu symbol:
1. Lakukan salah satu dari yang tersedia dibawah ini:
Tabel 5. 1Fungsi Remove Symbol

Tujuan
Menghilangkan suatu simbol

Yang dilakukan
Klik kanan pada simbol di Watch List dan
klik Remove Symbol.
Menghilangkan banyak simbol Tekan kunci Ctrl dan klik pada simbol‐
simbol yang diiginkan, kemudian klik
kanan pada suatu symbol dan klik Remove
Symbol
2. Klik Yes untuk melanjutkan

Gambar 5. 6 Remove Symbol

V.1.3 Delete Watch List
Anda juga dapat dengan mudah mengatur serta menghilangkan jendela Watch List /
Conditional Watch List kapanpun Anda mau. Langkah‐langkah untuk menghilangkan suatu
Watch List:
1. Klik kanan pada Watch List yang
relevan dan klik Delete View, maka
suatu pesan akn muncul yangg
membukukan persetujuan Anda untuk
menghilangkan suatu Watch List.
2. Klik Yes untuk melanjutkan

Gambar 5. 7 Delete Watch List
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V.1.4 Change Watch List Name
Anda dapat menamakan ulang suatu Watch List yang telah ada pada waktu kapanpun
dengan langkah‐langkah sebagai berikut:
1. Klik kanan pada Watch List yang relevan dan klik Change View Name, maka window
Change View Name.
2. Masukkan suatu nama yang baru.
3. Klik Ok.

Gambar 5. 8 Change Watch List Name

V.2 Market Watch
Market Watch akan memberikan streaming data bursa yang kontinu dan secara aktual.
Melalui D’ONE TradePro, pergerakan pasar dapat dilihat melalui fitur‐fitur berikut:

V.2.1 Full Market
Jendela Full Market menampilkan informasi pasar secara real‐time mengenai
perusahaan‐perusahaan yang terdaftar di BEI di bawah segmen pasar seperti Pasar Negosiasi,
Pasar Reguler, Pasar Tunai, dan Pasar Crossing.
Dengan jendela Full Market, investor
dapat terus menerima update atas saham‐
saham favorit. Pada jam bursa, jendela Full
Market diperbarui secara real‐time dan
secara default, ticker saham yang naik
berwarna hijau dan yang turun berwarna
merah. Jendela Full Market adalah tampilan
yang pertama kali Anda lihat apabila Anda
menggunakan default workspace dari D’ONE
TradePro, tampilannya pada gambar 5.9:
Gambar 5. 9 Full Market
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Lakukan salah satu perintah di bawah ini, yaitu pada menu Watch List, klik panah di sebelah
Bursa Efek Indonesia. Klik pada panah di samping segmen pasar yang diperlukan dan kemudian
klik Full Market.

Gambar 5. 10 Posisi Jendela Full Market

Atau, pada bagian Side Bar, pilih bagian
Symbol List. Klik pada tAnda “+” di sebelah
folder IDX dan menekan klik dua kali pada
folder Regular Market untuk membuka
jendela Full Market.

Gambar 5. 11 Posisi Jendela Full Market (Pada
Side Bar)

V.2.2 Running Orders
Jendela Running Orders menampilkan semua order yang masuk antrian, yang diubah,
dan yang dibatalkan di bursa. Langkah untuk melihat Running Orders adalah sebagai berikut:
1. Pada menu Watch List klik Running Orders.

Gambar 5. 12 Running Orders

2. Pilih segmen pasar yang diinginkan dan tipe order dari daftar.
3. Untuk melihat Running Order pada
saham yang spesifik, klik pada
simbol saham tersebut dan pilih
Running Orders.

Gambar 5. 13 Klik Kanan Running Orders
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V.2.3 Today Traded
Jendela Today Traded memberikan informasi saham yang ditransaksikan pada hari bursa
tersebut. Langkah‐langkah yang dapat Anda lakukan adalah pada menu Watch List klik Indonesia
Stock Exchange, kemudian klik Regular Market (atau pasar lain yang dikehendaki oleh investor)
dan pilih Today Traded.

Gambar 5. 14 Posisi Today Traded

V.2.4 No Transactions
Jendela No Transactions memberikan informasi saham yang tidak diperdagangkan pada
hari perdagangan bursa tersebut. Untuk menampilkan jendela No Transaction adalah pada
menu Watch List klik Indonesia Stock Exchange, kemudian klik pada Regular Market (atau pasar
lain yang dikehendaki oleh investor) dan pilih No Transaction.

Gambar 5. 15 Posisi No Transactions

V.2.5 Unchanged
Jendela Unchanged memberikan informasi saham yang harganya tidak berubah pada
hari perdagangan bursa tersebut. Untuk menampilkan jendela Unchanged adalah pada menu
Watch List klik Indonesia Stock Exchange, kemudian Regular Market (atau pasar lain yang
dikehendaki oleh investor) dan pilih Unchanged.

Gambar 5. 16 Posisi Unchanged
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V.2.6 Warrants View
Jendela Warrants View memberikan informasi semua warrant yang terdaftar di bursa
pada hari perdagangan tersebut. Untuk menampilkan Windows Warrants View adalah pada
menu Watch List klik Warrants Share View.

Gambar 5. 17 Posisi Warrant View

V.2.7 Rights View
Jendela Rights Share View memberikan informasi semua rights issue yang terdaftar di
bursa pada hari perdagangan tersebut. Untuk menampilkan rights issue yang terdaftar di bursa
adalah pada menu Watch List klik Rights Share View.

Gambar 5. 18 Posisi Right View

V.2.8 Non Reg View
Jendela Non Reg Share View memberikan informasi semua warrants dan rights issue
yang terdaftar di bursa pada hari perdagangan tersebut. Untuk menampilkan fitur ini adalah
pada menu Watch List klik Non Reg Share View.

Gambar 5. 19 Posisi Non Reg View

V.3 View Broker List
Untuk melihat daftar broker house yang terdaftar di bursa. Langkah‐langkah yang dapat
Anda lakukan adalah pada menu Market, klik Broker List
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V.4 Menciptakan Conditional Watch
Anda dapat membuat daftar conditional watch untuk melihat saham‐saham atau
transaksi yang memenuhi kriteria yang telah Anda tentukan.

V.4.1 Membuat Daftar Conditional Watch
Untuk membuat Conditional Watch List adalah sebagai berikut:
1. Buat jendela Conditional Watch List
a. Lakukan salah satu perintah di bawah ini:
Pada menu Watch List klik Create New Conditional Watch List.

Gambar 5. 20 Posisi Create Conditional Watch List

Atau, Klik ikon D’ONE, klik New, lalu klik Create New Conditional Watch List.

Gambar 5. 21 Create Conditional Watch List

b. Masukkan nama untuk Conditional Watch List.
c. Pilih check‐box daftar saham mana
yang Anda ingin masukkan ke dalam
Conditional Watch List dan beri nama
sesuai yang Anda inginkan.

.
Gambar 5. 22 Daftar Saham

d. Klik tombol Add. Conditional Watch List akan terbuka di workspace Anda.
2. Mengatur Kondisi
a. Buka Jendela Conditional Watch List yang telah Anda buat.
b. Pilih tab Conditions
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a

b

Gambar 5. 23 Tab Conditional Watch List

c. Masukan kriteria yang Anda inginkan

Gambar 5. 24 Masukkan Kriteria

d. Alternatif: Jika Anda ingin memasukkan lebih dari 1 kriteria, pada bagian operator
silahkan pilih opsi “AND” atau “OR”. Pada opsi “AND”, program akan mengecek apakah
semua kriteria terpenuhi. Pada opsi “OR”, program akan mengecek apakah salah satu
dari semua kriteria tersebut terpenuhi.
e. Jika Anda perlu menambahkan lebih banyak kriteria, cukup ulangi langkah b sampai
dengan e pada bagian B.
3. Menampilkan Saham Yang Memenuhi Kriteria
a. Setelah Anda selesai menambahkan kriteria, klik Apply Conditions.
b. Klik pada tab Symbol List. Jika ada
saham yang memenuhi kriteria yang
telah
ditentukan,
saham‐saham
tersebut akan ditampilkan dalam
jendela Conditional Watch List.

Gambar 5. 25 Apply Conditions

V.4.2 Mengubah Kriteria
Untuk mengubah suatu kriteria, langkah‐langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Klik pada tab Conditions di Conditional Watch List.
2. Mengubah field yang dibutuhkan.
3. Setelah perubahan selesai, klik pada tab Symbol List untuk melihat hasil yang relevan.

V.4.3 Mengubah Nama Conditional Watch List
Untuk mengedit nama Conditional Watch List:
1. Klik pada tab Conditions di Conditional Watch List.
2. Masukkan nama baru dalam field Name dan tekan tombol Tab pada keyboard
Anda. Anda akan melihat nama jendela tersebut berubah.

Gambar 5. 26 Tab Condition
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V.4.4 Menghapus Kriteria
Untuk menghapus kriteria dari Watch List, langkah‐langkah yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Klik pada tab Conditions di Conditional Watch List.
2. Pilih kriteria dan klik Delete Condition. Sebuah pesan akan terbuka bertanya apakah
Anda benar‐benar ingin menghapus kondisi tersebut.

Gambar 5. 27 Check Box Pada Tab Conditions

Gambar 5. 28 Kotak Konfirmasi Delete Condition

3.

Klik Yes untuk melanjutkan.

V.4.5 Menghapus Conditional Watch List
Untuk menghapus Conditional Watch
List, langkah‐langkah yang dapat dilakukan
adalah pada jendela Conditional Watch List,
pilih Symbol List dan klik kanan pada daftar
saham dan klik Delete View. Sebuah pesan
akan terbuka bertanya apakah Anda benar‐
benar mau menghapus Conditional Watch list.
Kemudian, klik Yes untuk melanjutkan.

Trade Pro

1. Klik pada Watch List
yang ingin dihapus

3. Pilih Delete Watch List
2. Klik pada tab
Symbol List

Gambar 5. 29 Delete Conditional Watch List

V.5 View Market Sectors
Fungsi ini dapat membantu Anda untuk melihat simbol pada salah satu sektor yang Anda
inginkan. Untuk menampilkan sektor‐sektor yang ada di bursa, maka :
• Pada menu Watch List klik Market Sectors, arahkan ke Indonesia Stock Exchange dan
klik Sector Overview.
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Gambar 5. 30 Posisi Market Sectors

Maka tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut:

Gambar 5. 31 Market Sectors

Kemudian untuk menampilkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di dalam suatu
market sector, adalah dengan cara sebagai berikut:
• Pada Menu Watch List klik Market Sectors, arahkan ke Indonesia Stock
Exchange dan klik sektor yang diinginkan.

Gambar 5. 32 Market Sectors Berdasarkan Indonesia Stock Exchange

V.6 Penggunaan Menu KlikKanan
Menu klik‐kanan merupakan pop‐up yang muncul saat Anda menekan klik kanan pada
mouse di area spesifik, yaitu pada saat kursor Anda berada pada sebuah simbol atau sebuah
indeks. Fitur ini memberikan Anda akses cepat untuk menjangkau luas informasi pasar. Anda
bisa mengakses informasi pasar dengan menu klik‐kanan melalui:
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V.6.1 Informasi Detail
Fitur ini menampilkan informasi baru pasar termasuk grafik performa simbol yang dipilih
dengan akses cepat ke jendela order baru dengan hanya menekan klik pada tombol Buy/Sell
yang terletak di atas jendela tersebut.
Fitur detail informasi ini menyediakan data harga dan volume, serta informasi utama
yang dibutuhkan oleh investor untuk mengevaluasi performa instrumen investasinya. Harga
terakhir, perubahan harga, harga tawar dan beli, serta volume perdagangan pada hari tersebut
ditampilkan pada jendela ini.
Fitur ini juga menampilkan detail sebuah simbol atau perusahaan berdasarkan pada
informasi terakhir dari segi bursa saham. Fitur ini berjalan secara aktual (real‐time) yang dapat
membantu Anda dalam pengambilan keputusan. Langkah‐langkah yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Untuk memunculkan fitur ini, klik dua kali pada jendela Full Market/Watch List, atau Klik
kanan pada simbol yang diinginkan kemudian klik Detail Quote.

Gambar 5. 33 Detail Quote

2. Untuk melakukan suatu order melalui jendela Detail Quote, klik tombol Buy atau Sell
(keterangan 1).
3. Untuk melihat grafik harian, klik pada gambar grafik (2).

V.6.2 Grafik
Pilihan grafik ini membantu Anda dalam melihat representasi perubahan harga simbol
yang dipilih terhadap waktu dalam bentuk grafik. Pada grafik, aksis Y (aksis vertikal)
merepresentasikan skala harga dan aksis X (aksis horizontal) merepresentasikan skala waktu.
Grafik digunakan untuk menganalisa instrumen investasi Anda dan meramalkan perubahan
harga di masa yang akan datang. Langkah‐langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Klik dua kali pada kolom OHLC di dalam jendela Full Market/Watch List, atau
2. Klik kanan pada simbol di dalam Watch List/Full Market dan klik Graph.
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Gambar 5. 34 Graph

3. Untuk menyesuaikan pengaturan grafik, klik kanan pada grafik dan klik fitur yang Anda
perlukan untuk diubah melalui menu klik kanan. Sebagai contoh, untuk mengubah
tampilan grafik dari yang sebelumnya adalah grafik garis diubah menjadi grafik lilin,
maka digunakan klik kanan pada gambar grafik tersebut, kemudian klik Chart Style, dan
pilih model yang diinginkan (dalam kasus ini, pilih candlestick).

V.6.3 Market Depth By Price
Pilihan Depth by Price, order beli dan jual dikelompokkan berdasarkan harga dan 5 level
terbaik akan ditampilkan. Jendela ini menampilkan order berdasarkan prioritas harga. Untuk
memudahkan, informasi bid ditAndai dengan warna hijau, dan informasi offer akan ditAndai
dengan warna pink. Market makers pada sisi bid berada di sebelah kiri jendela. Grafik batang
pada jendela tersebut memberikan gambaran grafik kuantitas dari bid dan offer yang masih
tersedia di pasar. Batang hijau pertama menggambarkan kuantitas bid terhadap bid tertinggi,
dimana batang pink pertama menggambarkan kuantitas offer terhadap offer terendah. Prosedur
penggunaan untuk menunjukkan Market Depth By Price:
1. Klik dua kali pada kolom Bid dan Offer
dari jendela Full Market/Watch List,
atau klik kanan pada simbol di dalam
Watch List/Full Market/Symbol List
dan klik Market Depth by Price.
2. Untuk menampilkan detail alur kas:
klik pada ikon
di bagian Cash
Flow.

Gambar 5. 35 Market Depth By Price
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V.6.4 Market Depth By Order
Jendela Depth by Order menunjukkan orders berdasarkan prioritas waktu. Pilihan Depth
by Order, order bid dan offer dikelompokkan dari harga dan 20 level terbaik yang ditampilkan.
Informasi bid ditAndai dengan warna hijau dan informasi offer ditAndai dengan warna pink.
Fungsi ini hampir sama dengan fungsi Market Depth by Orders. Prosedur penggunaan:
1. Untuk menampilkan Market Depth
by Orders adalah dengan klik kanan
pada simbol di dalam Watch
List/Full Market/Symbol List dan
klik Market Depth by Order.
2. Untuk menampilkan detail arus kas:
klik pada ikon

Gambar 5. 36 Market Depth By Order

V.6.5 Net Stock Summary
Fungsi ini menampilkan ringkasan penjualan untuk simbol tertentu yang dikelompokkan
oleh broker. Prosedur penggunaan: untuk menampilkan Net Stock Summary, klik kanan pada
simbol di dalam Watch List/Full Market dan klik Net Stock Summary.

Gambar 5. 37 Net Stock Summary

V.6.6 Running Trades
Jendela Running Trades memberikan Anda detail waktu dan perdagangan untuk sebuah
simbol. Fitur ini menampilkan perdagangan tepat pada saat Anda membuka fitur ini. Prosedur
penggunaan adalah dengan klik kanan pada simbol relevan di dalam Watch List/Full
Market/Symbol List dan klik Running Trades.
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Gambar 5. 38 Running Trades

V.6.7 Market News
Jendela Market News memberikan Anda berita yang dikeluarkan oleh perusahaan‐
perusahaan terdaftar yang berhubungan dengan aktifitas secara aktual dan membantu
pembuatan keputusan investasi yang tepat. Saat menekan klik Announcements, Anda dapat
melihat berita paling terbaru perusahaan di atas jendela.
Prosedur penggunaan: untuk menampilkan Market News untuk sebuah simbol, klik
kanan pada simbol di dalam Watch List/Full Market, kemudian klik View, dan klik Market News.

Gambar 5. 39 Market News

V.6.8 News
D’ONE TradePro memberikan Anda berita dari perusahaan‐perusahaan di bursa untuk
membantu Anda dalam membuat keputusan. Prosedur penggunaan: Klik kanan pada simbol di
dalam Watch List/Full Market, klik View dan klik News.
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Gambar 5. 40 Klik Kanan News

V.6.9 Set Alert
D’ONE memonitor pasar dan mengirimkan Anda peringatan. Anda akan diberitahukan
saat simbol saham Anda telah sampai pada level yang Anda inginkan. Anda bisa melihat
peringatan pada komputer Anda dengan munculnya jendela popup. Anda dapat mengatur setiap
simbol saham pada jendela Anda untuk waktu dan interval yang berbeda sehingga Anda dapat
mengetahui secara cepat saat peluang perdagangan meningkat berdasarkan kriteria Anda.
Prosedur penggunaan untuk fitur ini:
1. Klik kanan pada simbol saham yang
Anda inginkan.
2. Klik Tools, kemudian klik Alert.
3. Pilih field dan operasi dari daftar
masing‐masing.
4. Ketik nilai.
5. Pilih frekuensi notifikasi dan periode
selesai dari daftar masing‐masing.
6. Pilih Popup sebagai gaya peringatan
Anda.
7. Klik Set Alert untuk diproses. Saat
kriteria bertemu, peringatan Anda akan
muncul.

Gambar 5. 41 Set Alert

V.6.10 Order Book Calculator
Kalkulator buku order menampilkan harga target bid/offer untuk sebuah simbol sebelum
melakukan trading, dan akan membantu Anda untuk membuat keputusan. Kalkulator buku order
akan mengkalkulasi secara otomatis pada saat nilai target/kuantitas dimasukkan. Prosedur
penggunaan untuk fitur ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengkalkulasi harga target bid/offer, pilih sisi yang diinginkan dengan menekan
klik pada kotak, dan masukan target. Lakukan salah satu perintah di bawah ini:
Tabel 5. 2 Fungsi Order Book Calculator

Tujuan
Yang dilakukan
Menampilkan jumlah saham yang bisa Pilih kotak cek Quantity
dibeli atau jual berdasarkan target yang
Anda masukkan
Menampilkan nilai dari seluruh saham Pilih kotak cek Value
yang dibeli atau dijual berdasarkan
target yang dimasukkan
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2. Klik Calculate. Hasil kalkulasi akan muncul di sesi Calculated Values.

Gambar 5. 42 Order Book Calculator

V.6.11 Custom Columns
D’ONE memberikan Anda fleksibilitas untuk menambah kolom yang Anda sesuaikan
sendiri di dalam jendela Watch List dan Full Market dengan menspesifikasikan sebuah formula.
Penyesuain kolom akan dibagi menjadi:

V.6.11.1 Create Custom Column
Anda dapat membuat sebuah formula dan diimplementasikan ke dalam Watch List/Full
Market. Prosedur penggunaan:
1. Klik kanan di area workspace dan klik Custom Column. Kemudian Formula Column
Editor terbuka.
2. Pada menu Formula, klik New.
3. Masukkan sebuah nama kolom.
4. Klik dua kali pada field relevan dan operator, dan tuliskan formula. Formula akan muncul
di sesi Type your formula here.
5. Pilihan: tambahkan sebanyak mungkin field dan operator ke dalam formula Anda.
6. Klik Save.
7. Di dalam popup, pilih salah satu pilihan Save ke dalam kolom penyesuain Anda.
Tabel 5. 3 Fungsi Save Pada Custom Column

Tujuan
Menyimpan sebuah formula di dalam
jendela Custom Column
Menyimpan sebuah formula pada
jendela Custom Column dan akan
ditambahkan pada jendela yang Anda
pilih
Menyimpan sebuah formula di dalam
jendela
Custom
Column
dan
ditambahkan pada workspace yang
ada

Yang dilakukan
Klik Save Only
Klik Save & Add To

Klik Save & Add to Open Windows
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Sebuah pesan akan muncul untuk mengkonfirmasi keputusan Anda.

Gambar 5. 43 Custom Column Editor

V.6.11.2 Edit Custom Column
Anda dapat mengubah formula kolom kapanpun. Prosedur penggunaan adalah sebagai
berikut:
1. Klik kanan pada area workspace dan klik Custom Column. Jendela Formula Column
Editor terbuka.
2. Pada menu Formula, arahkan ke Modify dan klik formula yang diinginkan. Ini akan
menampilkan formula untuk kolom yang dipilih pada area Type your Formula here.
3. Mengubah nama Custom Column dan formula Custom Column sebagai berikut:
Tabel 5. 4 Fungsi Edit Custom Column

Tujuan
Mengubah nama Custom Column
Mengubah
Column

formula

Yang dilakukan
Ketik sebuah nama baru pada field
Column Name
Custom Menghapus atau menambah field
atau operator

4. Klik Save
5. Pada pop‐up, pilih salah satu pilihan Save untuk menyimpan penyesuaian kolom Anda.
Tabel 5. 5 Fungsi Save Pada Custom Column

Tujuan
Simpan formula pada jendela
Custom Column
Simpan formula pada jendela
Custom
Column
dan
akan
ditambahkan pada jendela yang
dipilih
Simpan formula jendela Custom
Column dan akan ditambahkan ke
dalam workspace yang ada

Yang dilakukan
Klik Save Only
Klik Save & Add To

Klik Save & Add to Open
Windows
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V.6.11.3 Delete Custom Column
Anda dapat menghapus sebuah kolom yang disesuaikan kapanpun. Prosedur
penggunaan adalah sebagai berikut:
1. Klik kanan pada area workspace dan klik Custom Column. Jendela Formula Column
Editor terbuka.
2. Pada Formula, arahkan Delete dan klik formula yang diinginkan. Kotak pesan akan
terbuka untuk menghapus kolom yang disesuaikan.
3. Klik Yes untuk menghapus kolom yang disesuaikan.

V.6.11.4 Import Custom Column
Anda dapat men‐import kolom yang Anda ubah kapan pun. Prosedur penggunaan
adalah sebagai berikut:
1. Klik kanan pada area workspace dan klik Custom Column. Jendela Formula Column
Editor terbuka.
2. Menu Tools, klik Import. Kotak dialog Open terbuka.
3. Pindahkan dan klik pada file yang diinginkan dan klik Open. Kotak dialog Import User
Data terbuka.
4. Klik tab Custom Column.
5. Pilih kolom yang diinginkan dari daftar.
6. Klik Import. Jika import berhasil, sebuah pesan terbuka.
7. Klik Ok.

V.6.11.5 Export Custom Column
Anda dapat meng‐export sebuah kolom penyesuaian kapan pun. Prosedur penggunaan
adalah sebagai berikut:
1. Klik kanan pada area workspace dan klik Custom Column. Jendela Formula Column
Editor terbuka.
2. Menu Tools, klik Export. Kotak dialog Export User Data terbuka.
3. Pilih formula dan klik Export.
4. Spesifikasi lokasi data untuk diexport.
5. Klik Save. Jika export berhasil, sebuah pesan terbuka.
6. Klik Ok.

V.7 Use View Menu
V.7.1 Price Ticker
Harga perdagangan saham yang terjadi, secara aktual ditampilkan dalam jendela Full
Market. Ketika pasar bergerak aktif, ticker (simbol) akan otomatis diperbaharui.

Gambar 5. 44 Price Ticker

Secara default, harga suatu simbol yang diperdagangkan lebih tinggi dari harga
sebelumnya ditampilkan dengan warna hijau dan apabila harga suatu simbol yang
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diperdagangkan lebih rendah dari harga sebelumnya maka akan ditampilkan dengan warna
merah. Informasi pasar dalam Ticker akan ditampilkan pada waktu pasar sedang aktif dan fields
yang ditampilkan adalah:
• Simbol
• Harga transaksi terakhir
• Jumlah transaksi terakhir
• Perbandingan perubahan harga dibandingkan dengan sebelumnya
Simbol (ticker) dapat dikeluarkan dari aplikasi menggunakan tampilan jendela Doc to
Top/Doc to Bottom. Ketika dikeluarkan, jendela Ticker akan terlihat meskipun jendela aplikasi
di‐minimized. Lebih lanjut, dengan klik kanan pada simbol yang dipilih dalam Price Ticker, Anda
dapat mengakses fungsi‐fungsi yang terdapat pada menu klik kanan. Ketika Anda mendekatkan
mouse pointer ke atas simbol pada ticker (simbol) yang sedang berjalan, Anda dapat melihat
kinerja saham pada hari itu. Prosedur untuk men‐disable Price Ticker adalah pada menu View
klik Price pada bagian Ticker.

Gambar 5. 45 Posisi men-disable Price Ticker

Sedangkan untuk prosedur pengaturan
tampilan jendela pada Price Ticker adalah
dengan menekan klik kanan pada ticker,
arahkan pada Set as Application Bar lalu klik
Doc to Top / Doc to Bottom sesuai keperluan.

Gambar 5. 46 Pengaturan Tampilan Jendela

V.7.1.1 Pengaturan Price Ticker
D’ONE TradePro memberikan Anda banyak pilihan untuk mengatur Ticker Anda. Anda
dapat memilih nilai tukar yang Anda inginkan yang akan ditampilkan pada ticker, kecepatannya,
arah, bagian ticker dan jenis tulisan.
Prosedur untuk mengatur Price Ticker:
1. Klik pada icon
pada Ticker untuk membuka jendela pengaturan.
2. Rubah pengaturan yang diperlukan:
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Tabel 5. 6 Pengaturan Price Ticker

Untuk
Mengatur jenis tulisan

Lakukan
Pilih tombol Use Custom Fonts untuk
mengaktivasi panel Custom Fonts. Klik icon

untuk membuka jendela Fonts. Pilih
jenis tulisan lalu klik Ok.
Menyaring Ticker
Pilih check‐box terhadap apa yang ingin
ditampilkan.
Mengatur kecepatan
Klik slider dan atur kecepatan.
Mengatur bagian Ticker Pilih check‐box terhadap apa yang
dibutuhkan.
Mengatur
arah Pilih tombol yang diperlukan.
pergerakan Ticker
3. Klik Close.

Gambar 5. 47 Langkah Pada Pengaturan Price Ticker

V.7.2 News Ticker
Anda dapat melihat berita terkini dengan menggunakan pilihan News Ticker. Secara
default, News Ticker ditampilkan diatas panel bawah. Langkah yang dapat Anda lakukan adalah
dengan menekan klik dua kali pada berita yang berjalan di dalam News Ticker untuk melihat
dengan lebih rinci.

Gambar 5. 48 News Ticker

Prosedur untuk men‐disable News Ticker adalah pada menu Market, klik News pada
bagian simbol saham.

Gambar 5. 49 Disable Price Ticker
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Prosedur untuk mengatur tampilan jendela dari News Ticker adalah dengan klik kanan pada
simbol saham, arahkan pada Set as Application Bar lalu klik Doc to Top / Doc to Bottom sesuai
keperluan.

Gambar 5. 50 Pengaturan News Ticker

V.7.2.1 Pengaturan News Ticker
Anda dapat mengatur News Ticker untuk memenuhi kebutuhan Anda. Prosedur untuk
mengatur Price Ticker adalah sebagai berikut:
1. Klik pada ikon
pada Ticker untuk membuka jendela pengaturan.
2. Ubah pengaturan yang diperlukan:
Tabel 5. 7 Pengaturan News Ticker

Untuk
Lakukan
Men‐enable / men‐disable berita Pilih check‐box yang diinginkan.
atau pengumuman
Mengatur kecepatan
Klik slider dan atur kecepatan.
Mengatur arah pergerakan Pilih tombol yang diperlukan.
Ticker
3. Klik Close.

Gambar 5. 51 Langkah Pada Pengaturan News Ticker

V.7.3 Market News
D’ONE TradePro memberikan Anda pengumuman yang dibuat perusahaan yang
terdaftar di bursa, untuk membuat Anda tetap up‐to‐date dan membantu dalam mengambil
keputusan yang sesuai. Prosedur untuk melihat Market News adalah pada menu Market, klik
Market News di bagian Market Information.

Gambar 5. 52 Posisi Market News
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Gambar 5. 53 Market News

V.7.3.1 Pengaturan Market News
D’ONE TradePro memungkinkan Anda untuk mencari pengumuman menggunakan
jendela Market News. Prosedur untuk mencari Market News:
1. Klik pada tab Market News Search.
2. Klik pada header Market News Search Options.
3. Untuk melakukan filter, lakukan:
Tabel 5. 8 Fungsi Pengaturan Market News

Untuk
Mencari
simbol

berita

Lakukan
suatu Klik tombol Symbol dan cari simbol dengan

Mencari
berita
sektor.
Mencari
berita
periode tertentu

atau ketik simbol
menggunakan icon
pada field Symbol.
suatu Klik tombol Sector dan pilih sektor yang
diinginkan dari daftar yang ada.
suatu Pilih tombol Pre‐defined atau Custom dan
pilih periode dari daftar yang ada.

4. Klik Search untuk dijalankan. Jika
pengumuman yang cocok ditemukan,
maka akan ditampilkan dalam tab
Market News Search.

Gambar 5. 54 Market News Search

V.7.4 News
D’ONE TradePro memberikan Anda berita terbaru dari seluruh dunia. Seluruh berita
peristiwa ditampilkan secara terangkum dalam jendela News dan detil peristiwa dapat diakses
dengan melalui klik pada bagian yang relevan. Sekali dibaca, pilihan berita akan terlihat
meredup. Prosedur untuk melihat berita adalah pada menu Market, klik News di bagian Market
Information. Jendela News akan terbuka.

Copyright © PT. Danareksa, 2010. All Right Reserved

73

Gambar 5. 55 Posisi News

Gambar 5. 56 News

V.7.4.1 Pengaturan News Search
D’ONE TradePro memungkinkan Anda untuk mencari pengumuman menggunakan
jendela News. Prosedur untuk mencari Market News:
1. Klik pada tab News Search.
2. Klik pada header News Search Options.
3. Untuk melakukan filter, lakukan:
Tabel 5. 9 Fungsi News Search

Untuk
Mencari
simbol

berita

Lakukan
suatu Klik tombol Symbol dan cari simbol dengan

atau ketik simbol
menggunakan icon
pada field Symbol.
Mencari berita dari suatu Klik tombol Provider dan pilih penyedia dari
penyedia
daftar yang ada.
Mencari berita dari suatu Ketik kata kunci pada field Keyword.
kata kunci.
Mencari
berita
suatu Pilih tombol Pre‐defined atau Custom dan
periode tertentu
pilih periode dari daftar yang ada.

4. Klik Search untuk dijalankan. Jika pengumuman yang cocok ditemukan, maka akan
ditampilkan dalam tab News Search.
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Gambar 5. 57 News Search

V.7.5 Currency Rates
D’ONE TradePro memberikan Anda kemampuan untuk melihat Cross Currency Rates
saat ini untuk mengkonversi nilai.
Penting: Nilai tukar yang ditampilkan adalah hanya indikasi saja.
Prosedur untuk melihat nilai tukar mata uang adalah sebagai berikut:
1. Pada menu Market, klik Currency Rates di bagian Market Information. Jendela Currency
Rates akan terbuka.

Gambar 5. 58 Posisi Currency Rates

2. Pilih mata uang yang diperlukan dari daftar yang ada.

Gambar 5. 59 Currency Rates

V.7.6 Market Running Trades
Jendela Market Running Trades menampilkan seluruh transaksi, informasi perdagangan
per ticker dan waktu dari informasi tersebut. Fitur ini sangat berguna untuk mendapatkan
analisis yang lebih mendetil. Seluruh transaksi terakhir dari bursa ditampilkan di atas jendela dan
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pada saat transaksi baru muncul, akan ditambahkan di atas jendela. Prosedur untuk melihat
transaksi yang berjalan adalah pada menu Market, klik Market Running Trades di bagian Market
Information.

Gambar 5. 60 Market Running Trades

V.7.6.1 Market Running Trades Filter
Anda dapat menyaring data di jendela Market Running Trades berdasarkan kriteria berikut:
• Harga
• Jumlah
Prosedur untuk menyaring jendela Market Running Trades:
1. Klik kanan pada jendela lalu klik Filter. Jendela Filter akan keluar.

Gambar 5. 61 Market Running Trades Filter

2. Pilih check‐box pada kondisi yang Anda ingin saring.
3. Alternatif: Jika Anda menggunakan lebih dari satu kondisi, tentukan apakah akan cocok
dengan semua kondisi atau hanya satu kondisi dengan klik tombol pada pilihan masing‐
masing.
4. Masukkan nilai pada field From dan To.
5. Alternatif:
• Masukkan nilai mana saja yang seharusnya diberi highlight warna hijau dan mana
saja yang seharusnya diberi highlight warna merah.
• Untuk melihat perdagangan berturut‐turut dengan warna biru, klik check‐box
Successive Trades.
6. Klik Ok.
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Gambar 5. 62 Langkah-Langkah Market Running Trades Filter

V.7.6.2 Export Trades
D’ONE TradePro memberikan Anda fasilitas untuk mengekspor data market running
trades. Pilihan Export Trades membantu Anda untuk mengekspor seluruh informasi transaksi
dalam format *.txt atau *.csv. Prosedur untuk mengekspor Market Running Trades:
1. Klik kanan pada jendela Market Running Trades dan klik Export Trades. Jendela Export
to File akan terbuka. Secara default seluruh kolom dalam jendela akan terpilih.

Gambar 5. 63 Export Trades

2. Bersihkan check‐box untuk menghilangkan setiap kolom dari daftar Selected Columns.
3. Tentukan target lokasi untuk mengekspor data dengan mengklik tombol
. Jendela
Export to akan keluar.

Gambar 5. 64 Export To File

4. Masukkan nama file dan tipe file (.txt / .csv).
5. Klik Save.
6. Klik Export.
Jendela Market Running Trades menampilkan seluruh transaksi, informasi perdagangan
per simbol saham dan waktu dari informasi tersebut. Fitur ini sangat berguna untuk
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mendapatkan analisis yang lebih detil. Seluruh transaksi terakhir dari bursa ditampilkan di atas
window and pada saat transaksi baru muncul, akan ditambahkan di atas window.

V.7.7 Market Summary
Market Summary memberikan Anda informasi penting terkait pasar setiap hari.
Prosedur untuk melihat ringkasan pasar:
1. Pada menu Market, klik Market Summary di bagian Market Information. Jendela
Market Information akan terbuka.

Gambar 5. 65 Posisi Market Summary

2. Klik icon

untuk melihat segmen pasar yang berbeda.

Gambar 5. 66 Market Summary

Kolom‐kolom yang terdapat dalam jendela Market Summary meliputi:
• Market – Pasar pertukaran yang berbeda
• Volume – Nilai volume kumulatif yang diperdagangkan pada hari yang bersangkutan.
• Value – Harga saham kumulatif yang diperdagangkan pada hari yang bersangkutan.
• Frequency – Memperlihatkan jumlah saham yang diperdagangkan pada hari yang
bersangkutan.
• Ups – Memperlihatkan saham‐saham dengan perubahan harga yang positif pada hari yang
bersangkutan.
• Downs – Memperlihatkan saham‐saham dengan perubahan harga yang negatif pada hari
yang bersangkutan.
• No. Change – Memperlihatkan saham‐saham dengan tidak ada perubahan harga pada hari
yang bersangkutan.

V.7.8 Market Indices
Indeks digunakan untuk mengukur pergerakan sektor keuangan didasarkan pada harga
saham tertentu. Jendela tersebut akan memonitor indeks pasar utama yang digunakan sebagai
barometer pada transaksi saham.
Indeks pasar menyediakan gambaran dari sektor‐sektor pasar. Indeks pasar
menjabarkan indeks, harga, turnover, volume, harga penutupan sebelumnya dan perbandingan
perubahan harga dibandingkan dengan harga sebelumnya.
Prosedur untuk melihat Indeks pasar adalah pada menu Market klik Indeks pasar di
bagian Market Information. Jendela Indeks pasar akan terbuka.
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Gambar 5. 67 Posisi Market Indices

Prosedur untuk menambahkan indeks pilihan Anda:
1. Pilih Custom Index dari daftar Exchange untuk mengaktifkan tombol Add Indices.

Gambar 5. 68 Market Indices

2. Klik tombol Add Custom Index untuk membuka jendela Custom Index. Atau, dengan cara
yang lebih singkat, dengan klik tab Market, dan klik Custom Index.

Gambar 5. 69 Pengaturan Custom Index

3. Buat sebuah indeks dan klik Ok.
Prosedur untuk melihat grafik Intraday dari sebuah indeks adalah dengan klik kanan
pada indeks lalu klik Graph. Prosedur untuk melihat Detail Quote dari sebuah indeks adalah
dengan klik kanan pada indeks lalu klik Detail Quote.

V.7.9 Top Stocks
Prosedur untuk melihat saham‐saham unggulan:
1. Pada menu View, klik Top Stocks di bagian Market Information. Jendela Top Stocks
akan terbuka.
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Gambar 5. 70 Posisi Top Stock

2. Pilih informasi pasar utama yang dibutuhkan:
• Most Active by Volume – perusahaan yang paling aktif berdasarkan volume yang
diperdagangkan pada hari tersebut.
• Most Active by Frequency – perusahaan yang paling aktif berdasarkan jumlah
transaksi yang diperdagangkan pada hari tersebut.
• Top Gainers by % Change – perusahaan dengan perbandingan perubahan harga
positif terbesar pada hari tersebut.
• Top Loser by % Change – perusahaan dengan perbandingan perubahan harga
negatif terbesar pada hari tersebut.
• Top Gainer by Value Change – perusahaan dengan perubahan harga positif terbesar
pada hari tersebut.
• Top Losers by Value Change – perusahaan dengan perubahan harga negatif terbesar
pada hari tersebut.
• 52 Week High – harga saham tertinggi dimana saham tersebut diperdagangkan 12
bulan atau 52 minggu terakhir.
• 52 Week Low – harga saham terendah dimana saham tersebut diperdagangkan 12
bulan atau 52 minggu terakhir.

Gambar 5. 71 Top Stock

Penting: Untuk menjalankan fungsi‐fungsi tersebut , klik kanan pada simbol, kemudian
arahkan ke Price Information, lalu klik fungsi yang dibutuhkan.

V.7.10 Performance Map
Performance Map menyediakan gambaran pasar secara keseluruhan dimana hal
tersebut akan membantu Anda untuk melihat pergerakan pasar secara dinamis secara sekilas
melalui perubahan warna. Perubahan warna secara signifikan memperlihatkan simbol mana saja
yang naik dan simbol mana saja yang mengalami penurunan, yang akan membantu untuk
mengidentifikasi tren pasar pada saat itu.
Jika perubahan harga sebagai akibat dari permintaan baru di pasar, perubahan tersebut
akan ditampilkan secepatnya dan di highlight dengan perubahan warna pada cell. Semakin
terangnya warna hijau, semakin banyak harga saham yang meningkat pada hari tersebut.
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Sedangkan semakin terangnya warna merah, semakin banyak harga saham yang menurun pada
hari tersebut. Dan putih melambangkan tidak ada perubahan harga.
Informasi di dalam Performance Map dikategorikan sebagai berikut dan tersedia melalui
daftar drop down:
• Volume – Akumulasi jumlah saham yang diperdagangkan pada hari tersebut.
• Frequency – Jumlah sekuritas yang diperdagangkan di bursa pada hari tersebut.
• Percentage of Change – Persentase perbedaan antara nilai terakhir yang diperdagangkan
dengan nilai penutupan sebelumnya.
• Range – Harga saham tertinggi dan terendah yang diperdagangkan pada suatu waktu.
• Spread – Selisih antara harga pembelian (bid) dan selling (offer) dari suatu saham.
• Percentage of Range – Persentase perbedaan antara harga perdagangan tertinggi dengan
harga perdagangan terendah pada transaksi yang sama pada suatu waktu.
• Percentage of Spread – Persentase perbedaan antara harga pembelian (bid) dengan harga
penjualan (offer) oada transaksi yang sama pada suatu waktu.
• Bid / Offer Ratio – Rasio dari harga pembelian dengan harga penjualan.
• Per Earnings Ratio – Hubungan antara harga saham dengan penghasilan per lembar saham.
• Market Cap – Harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang bereadar (shares
outstanding) dari sebuah perusahaan terdaftar.
• Money Flow Index – Indikator momentum yang digunakan untuk menentukan keyakinan
dalam tren saat ini dengan menganalisis harga dan volume saham yang diberikan.
Prosedur untuk melihat Performance Map adalah sebagai berikut:
1. Lakukan salah satu langkah dibawah ini untuk membuka jendela Performance Map:
• Pada menu View klik Performace Map di bagian Market Information.
• Klik kanan di Watch List atau jendela Full Market Watch, arahkan menuju View lalu
klik Performance Map.

Gambar 5. 72 Posisi Performance Map

2. Tentukan tipe market map dan segmen pasar dari daftar masing‐masing.

Gambar 5. 73 Klik Kanan Performance Map
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Prosedur untuk melihat informasi harga dari simbol yang dipilih adalah arahkan mouse
pointer menuju simbol. Prosedur untuk melihat Detail Quote dari simbol yang dipilih adalah
dengan menekan klik dua kali pada simbol.
Prosedur untuk mengakses fitur pada menu klik kanan adalah dengan menekan klik
kanan pada simbol, arahkan ke Price Information dan klik fitur yang dibutuhkan. D’ONE
memungkinkan Anda untuk menyesuaikan Performance Map sesuai dengan keperluan Anda.
Berikut ini merupakan pilihan yang tersedia:
Tabel 5. 10 Keterangan Pada Performance Map

Pilihan

Metodologi

(Ragam)

Pilih ragam dari daftar Style.

(Urut)

Pilih nilai dari daftar Sort.

(Perlihatkan / tidak
suatu nilai)

Klik icon tersebut untuk memperlihatkan /
tidak suatu nilai yang ditampilkan pada
jendela.
Secara default, pada saat jendela terbuka,
icon tidak aktif dan detil ditampilkan pada
map.

(Lebar sel)

Pilih lebar sel dari daftar untuk merubah
lebar default dari kolom Performace Map.

V.7.11 Top Brokers
Jendela Top Brokers menyediakan daftar dari 20 pialang utama di Bursa Efek Indonesia
berdasarkan:
• Teraktif berdasarkan volume
• Teraktif berdasarkan nilai
• Teraktif berdasarkan intensitas (jumlah transaksi)
Prosedur untuk melihat Top Brokers:
1. Pada menu Market klik Top Brokers di bagian Market Information. Jendela Top Brokers
akan terbuka.

Gambar 5. 74 Posisi Top Broker

2. Tentukan pilihan yang dibutuhkan dari daftar.
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Gambar 5. 75 Top Broker

V.7.12 Suspended / Released Brokers
Jendela Suspended / Released Brokers menampilkan daftar pialang yang tidak dapat
melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia. Prosedur untuk melihat pialang yang dihentikan /
dikeluarkan adalah pada menu Market klik Suspended / Released Brokers di bagian Market
Information.

Gambar 5. 76 Suspended/Released Brokers

V.7.13 Foreign/Domestic Activities
Jendela Foreign / Domestic Activity memberikan gambaran tentang peran yang
dimainkan oleh investor asing dan local di Bursa Efek Indonesia.
Prosedur untuk melihat aktivitas asing / domestik adalah pada menu Menu klik Foreign /
Domestic Activity di bagian Market Information.

Gambar 5. 77 Posisi Foreign/Domestic Activity

Gambar 5. 78 Foreign/Domestic Activity
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V.7.14 Side Bar
Side Bar memberikan Anda akses
cepat menuju fungsi tertentu yang digunakan
di D’ONE. Ketika aplikasi terbuka, Side Bar
ditampilkan pada sisi kiri layar. Side Bar dapat
dikeluarkan dari jendela Full Market dan
dapat juga disembunyikan jika dibutuhkan.

Gambar 5. 79 Side Bar

Panel atas menampilkan ringkasan pasar dengan informasi pasar yang penting dari bursa
secara sekilas. Secara default, indeks utama bursa ditampilkan di Market Summary dan Anda
dapat merubah indeks dengan melakukan klik terhadap indeks tersebut.
Prosedur untuk men‐disable jendela Side Bar adalah pada menu View klik Side Bar di
bagian View.

Gambar 5. 80 Posisi Side Bar

Prosedur untuk menambah/mengurangi panel dari Side Bar adalah sebagai berikut:
1. Klik kanan pada panel Market
Summary dan klik Settings. Jendela
Settings akan terbuka.

Gambar 5. 81 Menu Side Bar

2. Aktifkan pilihan yang diperlukan untuk dilihat di Side Bar dengan memilih check‐box.
3. Alternatif: Klik pada tAnda panah untuk memindahkan pilihan yang Anda pilih di Side
Bar dengan menaikan atau menurunkan.
4. Klik Ok.
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Gambar 5. 82 Pengaturan Side Bar

Prosedur untuk melepas Side Bar adalah klik
kanan pada Side Bar dan klik Always on Top.

Gambar 5. 83 Pengaturan Posisi Side Bar

Prosedur untuk membuat Side Bar auto‐hide:
1. Klik pada tombol tengah untuk
menyembunyikan Side Bar secara
otomatis. Ketika Side Bar berada
dalam mode Auto Hide, Anda dapat
melihat Side Bar yang telah dikecilkan
pada sisi kiri jendela. Klik kembali
untuk mengembalikan ke posisi yang
sama untuk sementara.
2. Klik kembali tombol tengah untuk
memulihkan.

Gambar 5. 84 Side Bar Auto-Hide

Prosedur untuk melihat Grafik Intraday untuk indeks dari Side Bar adalah dengan klik pada ikon
grafik.

V.7.14.1 Daftar Simbol
Gunakan jendela Symbol List untuk melihat perusahaan terdaftar di bursa dan saham
yang diperdagangkan. Status pasar (Open / Close / Pre‐Open) diindikasikan disebelah papan.
Untuk lebih lanjut jika Anda telah membuat Watch Lists, sama dengan yang ditampilkan pada
daftar simbol. Prosedur untuk melihat panel daftar simbol adalah dengan klik pada judul dari
panel sliding.
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Gambar 5. 85 Symbol List

Prosedur untuk mencari simbol dari panel daftar simbol adalah sebagai berikut:
1. Masukkan Symbol Code pada text
box.
2. Klik Search.

Gambar 5. 86 Symbol Code Search

Prosedur untuk melihat informasi harga dari
simbol yang panel daftar simbol adalah
dengan klik pada judul dari panel sliding.

Gambar 5. 87 Informasi Simbol

V.7.14.2 Media Player
Secara default, Media Player ditampilkan pada Side Bar. Namun Anda dapat melihat hal
yang sama melalui menu View. Prosedur untuk menambah channels adalah sebagai berikut:
1. Arahkan mouse pointer menuju jendela Media Player untuk melihat Channels dan
pengaturan.
2. Lakukan salah satu hal dibawah untuk melihat kotak dialog Add:
• Klik pada link Channels lalu klik Add Channel.
• Klik pada link Settings lalu klik Add Channel.
3. Masukkan sebuah nama channel pada field Caption.
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4. Masukkan URL untuk channel pada field URL.
5. Klik Save.

V.7.14.3 Triggered Alerts
Jendela Triggered Alerts menampilkan seluruh peringatan yang telah dipicu selama
sehari. Triggered Alerts menampilkan informasi yang paling penting seperti simbol, waktu
dimana peringatan tersebut dipicu, field, kondisi dan nilai. Prosedur untuk melihat panel sliding
Triggered Alerts adalah dengan klik pada judul dari panel sliding.

V.7.14.4 Berita dan Pengumuman
Jendela News dan Announcements membantu Anda untuk tetap mengetahui berita
terkini mengenai aktifitas pasar dengan menampilkan berita yang paling sering / terakhir
mengenai perusahaan yang terdaftar dalam bursa.
Prosedur untuk melihat panel sliding
News and Announcements adalah dengan
menekan klik pada judul dari panel sliding.

Gambar 5. 88 News and Announcement Pada
Side Bar

Prosedur untuk melihat detail dari News and Announcements adalah dengan klik pada news.
Prosedur untuk melihat jendela News / Announcements adalah dengan klik pada link Unread
News / Announcements.

Gambar 5. 89 Unread News and Announcement
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V.7.14.5 Top Gainers
Jendela Top Gainers menampilkan
detil dari 5 besar perusahaan teraktif di bursa
yang mendapatkan perubahan harga positif di
hari tersebut. Prosedur untuk melihat panel
sliding Top Gainers adalah dengan klik pada
judul dari panel sliding.

Gambar 5. 90 Posisi Top Gainers Pada Side Bar

Prosedur untuk melihat jendela Top Stocks adalah dengan menekan klik pada link More
untuk melihat jendela Top Stocks disaring dengan Top Gainers by % Change.

Gambar 5. 91 Top Gainers by % Change

V.7.14.6 Top Losers
Jendela Top Losers menampilkan detil
dari 5 besar perusahaan teraktif di bursa yang
mendapatkan perubahan harga negatif di hari
tersebut. Prosedur untuk melihat panel sliding
Top Losers adalah dengan klik pada judul dari
panel sliding.

Gambar 5. 92 Posisi Top Losers

Prosedur untuk melihat jendela Top Stocks adalah dengan menekan klik pada link More untuk
melihat jendela Top Stocks disaring dengan Top Losers by % Change.
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Gambar 5. 93 Top Loser by % Change

V.7.15 Alert Manager
Dengan menggunakan Alert Manager, Anda dapat melihat dan mengatur peringatan
yang ada. Anda juga dapat melihat status dari peringatan yang masih ada dan merubah /
menghapus beberapa.
Prosedur untuk melihat Alert Manager adalah pada menu View klik Alert Manager di
bagian Market Information. Jendela Alert Manager akan terbuka.

Gambar 5. 94 Alert Manager

Prosedur untuk merubah peringatan adalah sebagai berikut:
1. Klik kanan pada peringatan di dalam jendela Alert Manager dan klik Edit. Jendela Set
Alert akan terbuka.
2. Rubah kriteria yang ada.
3. Klik Ok.
Prosedur untuk menghapus peringatan adalah dengan menekan klik kanan pada peringatan di
jendela Alert Manager lalu klik Delete.

V.7.16 Message Log Toolbar
Anda dapat melihat konektifitas ke servers dengan menggunakan Message Log
Toolbar.Prosedur untuk melihat Message Log Toolbar adalah pada menu View klik Message Log
Toolbar di bagian View.

Gambar 5. 95 Message Log Toolbar
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VI.

ANALIZYING THE MARKET

VI.1 Cash Flow Analyzer
Pilihan Cash Flow Analyzer memberikan detail dari net cash flow baik intraday maupun
historical secara bersama‐sama untuk setiap simbol berdasarkan volume, turnover dan net cash
flow. Anda dapat melihat data historis untuk jangka waktu yang telah ditetapkan seperti 7 hari,
30 hari dan 90 hari. Secara default, Cash Flow Analyzer menampilkan rekaman Intraday.
Untuk melihat Cash Flow Analyzer (Intraday) adalah sebagai berikut:
1. Pada menu View klik Cash Flow Analyzer di dalam bagian Analysis. Jendela Cash Flow
Analyzer akan keluar.

Gambar 6. 1 Cash Flow Analyzer

2. Pilih sektor dari daftar.

Gambar 6. 2 Cash Flow Analyzer Berdasarkan Sektor

Untuk melihat Cash Flow Analyzer (History):
1. Pada menu View klik Cash Flow Analyzer di dalam bagian Analysis. Jendela Cash Flow
Analyzer akan keluar.

Gambar 6. 3 Posisi Cash Flow Analyzer

2. Pilih History dari daftar pada bagian mode.

Gambar 6. 4 Mode

3. Klik dua kali pada simbol untuk melihat jendela Cash Flow Breakdown.
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Jendela Cash Flow Breakdown memiliki beberapa tabs:
• Tab Data:
Kolom dalam tab Data berisi:
Gambar 6. 5 Keterangan Cash Flow Analyzer

Kolom

Keterangan

Date

Tanggal

Last Price

Harga
terakhir
dari
saham
diperdagangkan dalam 1 hari

Cash In

Cash Out

•

yang

Orders

Jumlah order pembelian

Volume

Besarnya kapasitas yang dibeli dalam 1 hari

T. Value

Turnover dari pembelian saham

Orders

Jumlah order penjualan

Volume

Besarnya kapasitas yang dijual dalam 1 hari

T. Value

Turnover dari penjualan saham

Net Value

Nilai Net Turnover dari sebuah saham

Percentage

Keuntungan pembeli dan penjual pada
transaksi dalam persen (Green‐Buyer; Red‐
Seller)

Tab Chart: Tampilan interpretasi grafik dari data di dalam tab Data.

VI.2 WhatIf Calculator
What‐If Calculator digunakan untuk mengkalkulasi laba / rugi yang Anda dapatkan jika
sebuah pembelian diletakkan pada suatu trading day. Prosedur untuk mengkalkulasi laba / rugi
adalah:
1. Pada menu Analysis klik What‐If Calculator dalam bagian Analysis. Jendela What‐If
Calculator akan terbuka.

Gambar 6. 6 What-If Calculator

2. Ketik / Cari simbol yang diinginkan.
3. Pilih tanggal masa lampau dari popup Select Date.
4. Masukkan jumlah. Hal ini akan menghitung nilai laba / rugi dan akan ditampilkan dalam
field Profit / Loss.
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Gambar 6. 7 Langkah-Langkah What If Calculator

VI.3 Change Indicator Properties
Gunakan Tabular Indicator Properties untuk mengimplementasikan indikator grafik ke
dalam Market Watch atau jendela Watch List. Setiap Tabular Indicator memiliki interval data
dan periode waktu yang berbeda dan Anda dapat merubahnya sesuai dengan kebutuhan.
Prosedur untuk merubah properties dari Tabular Indicator adalah:
1. Pada menu View klik Tabular Indicator Properties dalam bagian Tools. Jendela What‐If
Calculator akan terbuka.

Gambar 6. 8 Posisi Tabular Indicator Properties

2. Pilih indikator dari daftar dan data default akan ditampilkan.

Gambar 6. 9 Tabular Indicator Properties

3. Pilih / Masukkan data ke dalam fields yang dibutuhkan.
4. Klik Ok untuk memproses.
Prosedur untuk melihat indikator tambahan:
1. Klik kanan pada jendela Full Market / Watch List, arahkan pada Table Options dan klik
Column Settings.
2. Pilih indikator tambahan dari daftar dan klik Ok untuk melihat indikator tersebut pada
Full Market / Watch List.
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Gambar 6. 10 Klik Kanan Pengaturan Indikator

Gambar 6. 11 Column Settings
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VII. USING CHARTS
D’ONE TradePro memiliki modul grafik powerful yang merupakan solusi grafik bagi
profesional untuk menganalisa pasar saham. Aplikasi grafik D’ONE TradePro memiliki fitur
tingkat lanjut seperti Chart Comparison, Technical Analysis, Line Studies, intelligent tool tips,
etc., dan mendukung fitur interactive zooming, dynamic data updates dan history/intraday
data analysis. Untuk informasi lebih lengkap mengenai grafik, dapat dilihat bagian Chart Help
pada menu Help. Prosedur untuk melihat Help pada grafik:
1. Pada menu Analysis klik Chart di dalam bagian Analysis. Jendela Chart akan keluar.

Gambar 7. 1 Posisi Chart

2. Pada menu Help klik Index.

Gambar 7. 2 Posisi Index
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VIII. MENGUNDUH DATA HISTORIS
VIII.1 Mengunduh Data Historis intraday
Gunakan pilihan Historical Intraday untuk mengunduh data. Fitur ini sangat berguna jika
ada data yang hilang atau belum terunduh untuk hari‐hari tertentu. Setelah diunduh, data
tersebut dapat digunakan untuk plot grafik. Data intraday yang dapat diunduh dibatasi hanya
hingga 30 hari ke belakang. Untuk mengunduh data historis intraday:
1. Pada menu History pilih Historical Intraday.

Gambar 8. 1 Posisi Historical Intraday

2. Bila jendela Historical Intraday telah
dibuka, silahkan pilih data untuk hari apa
saja yang ingin Anda unduh dan klik
Download.

Gambar 8. 2 Historical Intraday

VIII.2 Mengunduh Data Historis
Anda dapat mengunduh data historis yang ekstensif dengan fungsi Download
History. Data historis memungkinkan Anda untuk menentukan tren pasar dan berguna dalam
proses pengambilan keputusan karena Anda dapat meramalkan masa depan dengan
menganalisis saham selama jangka waktu tertentu. Data historis diunduh secara otomatis
setelah Anda tersambung ke server D’ONE. Pilihan ini sangat berguna ketika Anda menggunakan
fungsi grafik. Untuk mengunduh data historis:
1. Pada menu History klik Download History.
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Gambar 8. 3 Posisi Download History

2. Klik tombol Download. Proses download ditAndai dengan ikon download, ditampilkan
pada Status Panel (bagian paling bawah dari aplikasi D’ONE).

Gambar 8. 4 Posisi Status Download History

3. Untuk melihat progres pengunduhan, cukup arahkan pointer mouse pada ikon dan
jendela Download Details akan muncul

VIII.3 Export Data Historis
Untuk mengekspor data historis harga saham:
1. Pada menu Download, klik Export History.
2. Masukkan simbol atau cari dengan klik
pada ikon kaca pembesar.
3. Selanjutnya, tentukan periode data
historis yang ingin diekspor.
4. Pilih file format (CSV / MetaStock
TXT).
5. Tentukan lokasi dimana Anda ingin
menyimpan dokumen yang diekspor.

Gambar 8. 5 Export Data History

6. Alternatif: Jika Anda memilih tipe file CSV, klik tombol Customize untuk memilih kolom
yang ingin Anda ekspor. Secara default, semua data yang terkait simbol kolom diekspor.
7. Klik Export untuk melanjutkan.

VIII.4 History Analyzer
Gunakan History Analyzer untuk menghitung perubahan harga saham. Anda juga
dapat menghitung perubahan harga saham pada periode tertentu.
Setelah Anda memasukan data ke dalam History Analyzer, data tersebut akan
disimpan sehingga ketika Anda membuka fungsi ini di lain waktu, Anda dapat melihat
simbol saham‐saham yang sudah Anda masukan sebelumnya. Untuk menggunakan fitur
History Analyzer:
1. Pada menu Analysis, klik History Analyzer.
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Gambar 8. 6 Posisi History Analyzer

2. Klik ikon Add untuk mencari dan menambahkan saham.

Gambar 8. 7 History Analyzer

3. Atur kolom tanggal untuk mengubah rentang waktu analisa.
4. Setelah menetapkan Symbol dan rentang waktu analisa, Net Change Price
(perubahan harga saham) untuk periode yang ditentukan akan langsung dihitung.
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IX.

USING D’ONE TRADEPRO TOOLS

Tools yang dimiliki oleh D’ONE berguna untuk membuat keputusan‐keputusan investasi
yang menguntungkan bagi pelanggan yang Anda miliki. Dalam membuat keputusan‐keputusan
tersebut terdapat bebarapa hal yang perlu dilihat:
1. Time Lag Indicator akan membantu Anda untuk melihat keterlambatan waktu secara
tepat yang dimiliki antara server D’ONE TradePro dan klien‐klien D’ONE. Langkah‐
langkah untuk melihat Time Lag Indicator adalah sebagai berikut:
• Pada menu View, klik Time Lag Indicator.

Gambar 9. 1 Posisi Time Lag Indicator

2. Gunakanlah Server Connectivity
untuk melihat status koneksi terhadap
server, dengan cara klik View pada
toolbar, dan klik Server Connectivity.
Gambar 9. 2 Status Server Connectivity

3. Pilihan Active Download menampilkan semua data unduhan dan status yang
dimilikinya. Untuk melihat Active Download klik Active Download di dalam seksi View.
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X.

MENCETAK LAPORAN

D’ONE TradePro menyediakan Anda laporan pada perdagangan saham dan aktivitas
pasar atas keputusan Anda melakukan investasi. Fungsi ini akan dibagi menjadi:
• Ringkasan Perdagangan Saham
Fungsi ini memberikan Anda detail semua simbol yang diperdagangkan selama jangka waktu
tertentu dimana berguna untuk mengidentifikasi tujuan pasar.
Prosedu penggunaan:
1. Pada menu Market, klik Symbol Trading Summary pada bagian Report.

Gambar 9. 3 Posisi Symbol Trading Summary Report

2. Pilih tanggal, bursa, dan pasar dari daftar masing‐masing
3. Pilih kriteria informasi yang Anda ingin golongkan. Anda dapat melakukan perintah ini
dengan menekan klik daftar Sorting Column.
4. Pilih order secara digolongkan dari yang semakin menurun maupun yang semakin
menaik.
5. Klik pada ikon refresh untuk menampilkan laporan pada layar.

Gambar 9. 4 Symbol Trading Summary

•

Ringkasan Pasar Harian
Ringkasan Pasar Harian ini memberikan Anda informasi teraktual dari sektor berbeda di
pasar. Prosedur penggunaan:
1. Pada menu Market, klik pilihan Daily Market Summary.
2. Pilih tanggal dari daftar.
3. Klik pada ikon Refresh untuk menampilkan laporan pada layar.
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XI.

LAYANAN KLIEN

Layanan Penggunaan (Manual Guide) ini didesain untuk membimbing Anda
menggunakan fitur‐fitur yang ada di D’ONE. Namun bila Anda menemukan kesulitan dalam
penggunaan software kami, maka Anda dapat mengetahui cara penggunaan lebih lanjut melalui
jalur‐jalur support berikut ini.

XI.1 Administrator Messages (Pesan dari Admin)
Gunakan opsi ini untuk melihat pesan dari admin. Bila Anda sedang online ketika pesan
dikirimkan, pesan tersebut akan disimpan di server Kami dan akan terkirim pada saat Anda
kembali online nanti. Untuk menggunakan layanan ini, silahkan menekan klik View kemudian
pilih Administrator Messages.

XI.2 Help Desk
Bila Anda membutuhkan bantuan teknis, Anda dapat langsung mengontak kami di:
Gedung Danareksa
Jln. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110, Indonesia
Call centre
: (021) 351 9777
E‐mail
: callcenter@danareksa.com
Atau hubungi cabang kami terdekat.

XI.3 Tips Keamanan
Demi keamanan informasi keuangan dan perdagangan pada rekening Anda selama
menggunakan sistem D’ONE, maka kami menyarankan hal‐hal berikut:
• Ubah password Anda secara regular, dan bila Anda curiga ada oknum yang
memperhatikan Anda ketika sedang memasukkan password, segera ubah password
Anda!
• Kami tidak menyarankan untuk menggunakan program pengingat password ataupun
program yang menginput password Anda secara otomatis ke dalam sistem D’ONE.
• Update antivirus Anda secara berkala.
• Berhati‐hati dalam membuka attachment file dari pihak‐pihak yang dikenal. Kami juga
tidak menyarankan Anda menggunakan program bajakan untuk menghindari malware
dan spyware.
• Kami menyarankan Anda melindungi lalu lintas data komputer Anda dengan firewall.
• Unduh dan install tambalan/patch untuk sistem operasi Anda secara regular.
• Menonaktifkan semua layanan yang tidak perlu dijalankan pada komputer Anda akan
membuat komputer Anda lebih aman.
• Kami menyarankan Anda tidak berbagi komputer yang sedang Anda gunakan untuk
mengakses D’ONE dengan pihak lain.
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XI.4 Hak Fitur
Jendela Entitlement memberikan informasi tentang fitur dan bursa yang tersedia untuk
Anda gunakan di sistem D’ONE. Anda dapat mengubah ini kapan saja dengan menghubungi Help
Desk untuk rincian lebih lanjut. Untuk melihat Entitlement, yang harus Anda lakukan adalah
menekan klik pada tombol D’ONE di pojok kiri atas dan klik Entitlement. Jendela Entitlement
memiliki tab sebagai berikut:
• Common tab ‐ Daftar fitur yang tersedia di D’ONE.
• Exchanges tab ‐ Menampilkan bursa dan jenis data (misalnya: Market Depth, Waktu dan
Penjualan) yang tersedia untuk bursa tersebut

XI.5 Pemberitahuan
Gambar yang digunakan pada panduan ini bertujuan hanya untuk membantu ilustrasi,
dan penampilan yang akan Anda lihat mungkin akan berbeda.
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