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Using D’ONE
Konvensi Dokumen:
Panduan ini dibuat untuk memandu Anda ke seluruh fungsi WebTrade, menyediakan instruksi langkah
demi langkah dan tautan ke seluruh informasi yang mungkin Anda butuhkan.
Ikon berikut ini digunakan dalam panduan ini untuk menginformasikan mengenai tips dan catatan yang
berguna ketika menggunakan aplikasi ini:


Ikon ini digunakan untuk menulis Tip.



Ikon ini digunakan untuk menulis Note.

Prasyarat:
Terlampir berikut ini adalah spesifikasi minimum perangkat keras dan lunak untuk meng-install aplikasi
pada perangkat mobile Anda.

Web:


Chrome v37+, Opera v29+, IE v10+, Firefox v38+, Safari v7+ at 1366 * 768 resolution

Spesifikasi dasar:


Processor: Intel Core 2 Duo



Memory (RAM): 2 GB

IOS
Devices: iPhone 4S and above
OS: iOS 7.1 and above
Browser: Mobile Safari v7.1 and above, Chrome iOS v38.0 and above
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Android
Devices: Semua yang berbasis Android
OS: 4.4 and above (KitKat, Lollipop, and Marshmallow)
Browser: Google Chrome Android v38.0

Layanan Pelanggan
Jika Anda memerlukan layanan teknis lebih lanjut, bisa menghubungi:
Kantor Pusat:
Gedung Danareksa
JI Medan Merdeka Selatan 14
Jakartha 10110
Indonesia.
Tel

: +973 17556139
:(021) 1500688

Fax

: +973 17556124
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Overview (Pendahuluan)
D’ONE adalah aplikasi trading yang luas dan canggih dibuat khusus untuk investor aktif. Fitur
perdagangan yang unik dalam D’ONE memberi Anda keunggulan yang Anda butuhkan untuk menjadi
efektif trader dalam perdagangan yg bergerak sangat cepat. D’ONE mendukung fungsi perdagangan
secara penuh dalam bursa saham dan aplikasinya terintegrasi penuh dengan grafik canggih untuk
membantu Anda menganalisa pergerakan pasar.
Catatan: Pada aplikasi, Ikon

menandakan data pasar yang terlambat paling sedikit 15 menit.

Quick Start
Bagaimana login ke dalam aplikasi:
1. Masukkan Username.
2. Masukkan Password.
Pilihan: Klik kotak Remember Me untuk menyimpan username dan password agar tidak perlu
memasukkan tiap kali akan login dalam aplikasi.
3. Masukkan Captcha code yang muncul.
Pilihan: Klik tombol Refresh jika kode nya tidak jelas.
4. Klik Login.

Bagaimana keluar dari aplikasi:
1. Klik tombol logout

yg terletak pada sudut kanan atas.

2. Dalam kotak dialog, klik OK untuk melanjutkan.

Bagaimana memasang order pertama kali:
1. Ada beberapa cara untuk menambahkan kode saham pada Order Ticket.


Dalam Watch List klik ikon

di sebelah kode saham atau klik kanan pada kode saham.

Anda. Kemudian klik tombol



.

Pada Symbol Detail Quote, klik ikon
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Pada simbol Order Book, klik pada kolom



Dalam Order Ticket, ketik dan carinya nama simbol pada kolom Symbol.

2. Jika Anda memiliki lebih dari satu portofolio, pilihlah dari pilihan dropdown Portfolio.
3. Pilihlah Order Type yang diinginkan.

Order Types yang berbeda:


Market – terkirim ke bursa dan dieksekusi pada bid terbaik dalam order jual atau penawaran
terbaik pada order beli yang tersedia pada saat itu.



Limit – adalah order ketika harga beli maksimum atau harga jual minimum diperjelas. Order
akan dieksekusi pada harga tertentu atau lebih baik.



Stop – adalah market order yang dikirim ke bursa ketika harga trigger (harga STOP) diklik. Ketika
harga tertentu tercapai, Stop Order Anda menjadi Market Order dan dieksekusi pada harga
terbaik yang tersedia.



Stop Limit - adalah order yang menggabungkan fitur Stop Order dan Limit Order. Merupakan
order untuk membeli atau menjual tidak kurang kurang dari Limit harga tertentu. Ketika Stop
Price telah tercapai, Limit Order akan dikirim ke bursa untuk membeli atau menjual pada harga
tertentu.

4. Masukkan Quantity dari saham dan Price saham yang akan Anda beli. Harga bukanlah kolom
yang diharuskan diisi pada Market Order.
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5. Pilih pilihan order lainnya tergantung kebutuhan Anda.
6. Ketika kolom yang diinginkan sudah dimasukkan, Anda dapat klik tombol Buy.
7. Pada Confirm Order Window masukkan Trading Password dan klik Confirm Order.

Ketika Anda memasang Order, Anda dapat memantau perkembangannya menggunakan Order List.

Status Panel
Bagian ini memberikan realtime Update status trading anda dan valuasi portofolio.

Buying Power

: Adalah jumlah uang tunai dalam akun Anda.

Portfolio Value

: Nilai saham yang ada dalam portofolio berdasarkan harga perdagangan

terakhir
Unrealized Gain/Loss: Menunjukkan untung atau rugi dalam prosentase berdasarkan harga
perdagangan terakhir.
Alerts

: Menunjukkan alert total perdagangan yang Anda terima

Filled

: Banyaknya order yang berhasil dieksekusi pasar.

Pending

: Banyaknya order yang tidak dieksekusi pada waktu tertentu termasuk Pending

Buy dan Pending Sell.
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Market Data

: Berisikan data bursa BEI dengan waktu bursa dan tanggal pada waktu

bersamaan dengan status bursa.
Sector Details

: Dengan meng-klik menu dropdown Anda dapat memilih index dan bursa pada

sector industry.
Volume

: Banyaknya saham yang diperdagangkan di bursa.

Value

: Nilai saham yang diperdagangkan selama hari itu.

Frequency

: Jumlah total perdagangan dalam hari itu.

Market Summary Indication: Menampilkan jumlah gainers, losers, dan simbol yang tidak berubah
dalam bursa yang dipilih dalam warna hijau, merah dan biru.
Chart

: Grafik Intraday dalam sector yang dipilij dalam Status Panel.

Tip-Tip:


Dengan mengklik nilai Volume, Perputaran dan Perdagangan, Anda dapat meminta Indeks Detail
Quote yang berisi bagan Indeks.



Klik pada ikon untuk

menyembunyikan / menyingkap rincian portofolio Anda.

Watch List
Link Feature memberikan Anda tautan ke panel pilihan Anda dan mengubah panel yang
mencerminkan data simbol dengan klik sederhana pada simbol Anda.
1. Klik pada ikon

di pojok kanan atas.

2. Pilih warna dari menu dropdown.
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3. Pilih warna yang sama dalam panel pilihan Anda.
4. Klik pada simbol untuk mengubah.

Watch List Options
Window berikut ini akan terbuka ketika Anda klik dua kali pada kolom Watch List.


Klik pada kolom Symbol untuk membuka Detail Quote.



Klik pada kolom Last, Change dan %Change untuk membuka Time & Sales.



Klik pada kolom harga Bid atau Offer untuk membuka Order Ticket jual/beli.



Klik pada kolom Bid atau Offer Qty untuk membuka Order Book.

Klik kanan pada simbol dalam Watch List untuk:


Menambahkan simbol tertentu pada Custome Watch List



Untuk memasanga Buy atau Sell.



Untuk melihat Announcements.



Untuk membuat Chart.



Untuk melihat Detail Quote, Order Book dan Time & Sales.

Untuk menambah kolom pada Watch List:

1. Klik tombol Setting

pada Watch List.
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2. Pada bagian kiri, ada kolom Filter. Ketik kolom yang diinginkan dan pilih nama kolom dari hasil
pencarian.
3. Klik ikon add

yang tampil pada nama kolom. Anda akan melihat nama kolom ditambahkan

dan ditampilkan pada kolom yang dipilih di sebelah kanan.
4. Klik Save.

Catatan:


Klik Tambahkan semua untuk menambahkan semua kolom ke Watch List.



Klik ikon hapus



Klik pada nama kolom dan tarik ke atas atau bawah ke posisi yang diperlukan untuk

untuk membatalkan pilihan kolom dari Watch List.

mengubah urutan kolom.


Untuk memperluas panel klik pada icon maksimal

.

Custom Watch List
Secara default Custome Watch List tampil dengan satu set simbol yang akan Anda perdagangkan,
bagaimanapun Anda dapat memilih untuk menghapus simbol yang diinginkan.
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Untuk menambah simbol pada Custom Watch List:

1. Klik tombol Filter

pada Watch List.

2. Pada kolom Search yang muncul, ketik nama simbol. Ketika ANda mulai mengetik nama simbol
hasil pencarian akan muncul.
3. Pilih simbol yang diinginkan dari hasil pencarian, simbol akan ditambahkan pada baris terakhir
pada Custom Watch List.
Untuk menghapus simbol dari Custome Watch List:



Arahkan bar ke arah kanan dan klik ikon Remove

pada simbol yang ingin Anda hapus.

Simbol akan dihapus dari Watch List.

Untuk melihat Full Market Data:

Catatan: Data Full Marketdiberikan berdasarkan pengaturan paket Anda.

1. Dalam window Watch List, klik tombol Filter

.

2. Klik tampilan dropdown pada bagian kiri dan pilih bursa yang diinginkan.

Smart Watch List
Smart Watch List menampilkan data harga simbol yang berada pada Order list atau Portfolio Anda.
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Untuk melihat Amart Watch List:

1. Pada window Watch List, klik tombol Filter

.

2. Klik Dropdown pada bagian kiri dan pilih Smart Watch List.

Watch List Chart
Watch List Chart di Gunakan untuk menganalisa pasar melalui perbandingan dari volume rata-rata dan
perubahan persentase.

Horizontal axis : Volume / 5 hari volume rata-rata.
Vertical axis : adalah Perubahan %, jadi apa yang di atas memiliki perubahan positif tertinggi.

Cross line terletak pada nilai 1.00. Oleh karena itu, apa yang benar terhadap garis silang tersebut
diperdagangkan pada volume yang lebih tinggi daripada rata-rata dan apa yang tertinggal pada garis
silang diperdagangkan pada volume yang lebih rendah daripada rata-rata.
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Ketika pasar dibuka semua saham akan berada di posisi nol karena tidak ada volume dan 0%. Seiring
berjalannya waktu, saham akan mulai bergerak ke salah satu lokasi berikut sebagai respons terhadap
Perubahan volume dan perubahan % .

A: Volume lebih tinggi dan % perubahannya positif
B: Volume di bawah rata-rata & % berubah negatif
C: Saham diperdagangkan seperti rata-rata 5 hari terakhir dengan 0 perubahan
D: Volume normal dengan perubahan % positif
E: Volume normal dengan perubahan % negatif
F: Ini adalah mimpi bagi pemegang saham manapun. Saham terbang tinggi dengan volume tinggi
sehingga memiliki momentum untuk terbang & naik
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Watch List Grid
Charts

Bagan ini menyediakan sebuah Representasi grafis yang mudah dibaca dari pergerakan harga Sekuritas
selama periode waktu tertentu. Dengan penggunaan grafik Anda dapat menganalisis berbagai macam
Sekuritas dan meramalkan pergerakan harga di masa depan.
Pada grafik, y-axis (Sumbu vertikal) mewakili skala harga dan x-axis (Sumbu horisontal) mewakili skala
waktu. Harga diplot dari kiri ke kanan melintasi x-axis Dengan plot terbaru menjadi hak terjauh.

Ada dua metode yang bisa Anda akses chart.
1. Trade
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A: Symbol selected to view in chart.
B: Time Period to view chart.
C: Base Symbol in chart.
D: Comparing symbol with base symbol.
E: Chart type.
F: Link Selector.
G: Filter.
H: Maximized window.
I: Indicator list
J: Drawing tools for analysis and refresh.
K: Price action in daily break down.
L: Timeline with date.
M: Volume.
N: Chart.

Untuk melihat Grafik saham:
1. Grafik ditampilkan pada Trade.
2. Lakukan salah satu dari yang berikut;



Saat Anda mengeklik simbol di Watch List, simbol grafik yang dipilih ditampilkan.



Bidang Simbol window grafik, masukkan nama simbol yang ingin Anda lihat pada Grafik.

Atau

Untuk mengubah periode grafik:
Ketuk pada jangka waktu yang diperlukan. Misalnya: 1D, 1W, 1M, YTD, 1Y dll.
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Studi:
Klik pada dropdown studi grafik untuk memilih bagan preferensi Anda.
2. Tabs

Sebagai default grafik saham dan Volume tercantum di sini.
Untuk menampilkan grafik preferensi Anda, lakukan salah satu dari berikut;


Saat Anda mengeklik simbol di watch list, grafik simbol yang dipilih ditampilkan

-atau

Pada kolom Symbol dari window grafik, masukkan nama simbol yang ingin Anda lihat pada
grafik.

Studies:
Klik pada dropdown studi grafik untuk memilih grafik preferensi Anda.
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Compare:
Klik untuk membandingkan dan masukkan simbol lain pilihan Anda untuk membandingkan pergerakan
saham dari dua atau lebih simbol.

Mutual Fund
Anda bisa melihat informasi reksa dana, harga, tanggal NAV,% Fee RD,% Fee SC dan untuk membuat
reksa dana langganan atau pelunasan sesuai dengan keinginan Anda.
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Cara berlangganan:
1. Anda bisa berlangganan reksa dana dengan mengikuti langkah berikut.


Dalam watchlist Tender Reksa Dana klik pada ikon

di

sebelah simbol ATAU klik kanan

Anda


Pada simbol Anda Kemudian klik

pada tab.

Pada Order Ticket .

2. Jika Anda memiliki lebih dari satu portofolio, maka pilih yang dibutuhkan dari Portfolio drop down.
3. Masukkan Jumlah yang Anda butuhkan untuk berlangganan.
4. Klik tombol Kirim untuk Submit atau tombol Reset untuk mereset ordeer tiket.
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How to Redeem:
1. Anda bisa menebus reksa dana dengan mengikuti langkah berikut.


Dalam Daftar Tender Reksa Dana klik pada ikon
Pada simbol Anda Kemudian klik

di sebelah simbol ATAU klik kanan Anda
pada tab.

Dalam Order Ticket,

2. Jika Anda memiliki lebih dari satu portofolio, maka pilih yang dibutuhkan dari Portfolio drop down.
3. Masukkan Jumlah yang Anda butuhkan untuk berlangganan.
4. Klik tombol Kirim untuk Submit atau tombol Reset untuk mereset tiket order.

Bond
Anda dapat melihat informasi obligasi,% Last, % Bid, % Offer, % Coupun Yield, Coupun Periode , Tanggal
Jatuh Tempo untuk membeli atau menjual obligasi sesuai dengan keinginan Anda.
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How to buy:
1. Anda bisa membeli obligasi dengan mengikuti langkah berikut.


Di Mutual Fund Watch List klik di icon
pada simbol anda. Kemudian klik

Di sebelah simbol anda ATAU klik kanan
di tab.

Pada Order Ticket.
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2. Jika Anda memiliki lebih dari satu portofolio, maka pilih yang dibutuhkan dari drop down Portfolio. 3.
Masukkan Jumlah yang anda bersedia Andabeli dan harga yang ingin Anda beli.
4. Klik tombol Submit untuk berlangganan atau tombol Reset untuk mereset tiket order.

How to Sell:
1. Anda bisa menjual obligasi dengan mengikuti langkah berikut.


Di watchlist Obligasi klik ikon
Kemudian klik

di sebelah simbol ATAU klik kanan pada simbol Anda.
pada tab.


Pada Order Ticket,

2. Jika Anda memiliki lebih dari satu portofolio, maka pilih yang dibutuhkan drop down dari Portfolio.
3. Masukkan Jumlah yang bersedia Anda jual dan harga yang ingin Anda jual.
4. Klik tombol Kirim untuk berlangganan atau tombol Reset untuk mereset order tiket.
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Market
Pasar memberi gambaran tingkat tinggi seluruh indeks BEI di indeks bijaksana dengan ringkasan
perdagangan dan ringkasan Bursa Efek Indonesia.

A: - Indonesia Stock Exchange Summary.
B: - Index Summary
C: - Running Trades

Indonesia Stock Exchange Ringkasan hadir dengan indeks utama (Composite Index) nilai terakhir dan%
perubahan, volume, frequncy, simbol Transaksi di pasar, Jumlah Naik, Jumlah Turun, Status Pasar dan
lain-lain.
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Index Summary memberikan indeks di Bursa Efek Indonesia dan rincian tindakan harga masing-masing
dan setiap indeks dengan nilai terbuka, tinggi, rendah dan valuasi indeks.

RunningTrades Jalannya perdagangan yang menawarkan informasi terperinci mengenai masing-masing
dan setiap perdagangan yang dilakukan setiap saat di Bursa Efek Indonesia.

IPO

Anda dapat melihat informasi IPO dengan harga Max, Tanggal Akhir Tanggal Mulai, Penyiapan harga dan
nama produk melalui fungsi IPO di D'ONE secara online.

IPO Registration:
1. Anda dapat mendaftarkan IPO dengan mengikuti langkah di bawah ini.


Pada Daftar Produk IPO klik pada produk IPO.

24

Dalam IPO Registration,

2. Masukkan Harga Pemesanan
3. Masukkan Jumlah yang bersedia Anda beli.
4. Masukkan password trading.
5. Klik tombol Submit untuk berlangganan atau tombol Reset untuk mereset order tiket.

IPO Registration List:
1. Setelah menempatkan Pendaftaran IPO, Anda dapat memeriksa daftar Pendaftaran yang telah Anda
masukkan untuk produk IPO. Status akan berubah sesuai untuk setiap pendaftaran yang dilakukan oleh
pengguna seperti ditunjukkan di bawah ini.
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Bond IPO
Anda bisa melihat Bond IPO, Anda dapat melihat daftar Produk Bond IPO dengan Min Price, Max Price,
Starting Date, End Date dan Price Setup untuk produk ini.

Cara Daftar:
1. Anda dapat mendaftarkan produk Bond IPO dengan mengikuti langkah di bawah ini.


Dalam Daftar Penawaran Produk IPO Bond klik produk Bond IPO
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2. Anda harus memasukkan jumlah yang Anda butuhkan untuk mendaftar.
3. Masukkan password trading.
4. Klik tombol Submit untuk berlangganan atau tombol Reset untuk mereset order tiket.

Daftar Pendaftaran IPO Bond:
1. Setelah melakukan Pendaftaran IPO Obligasi, Anda dapat memeriksa daftar Pendaftaran yang telah
Anda masukkan untuk produk Bond IPO. Status akan berubah sesuai dengan masing-masing
Pendaftaran dilakukan oleh pengguna seperti ditunjukkan di bawah ini.

Trading Functions
Bagian ini menjelaskan fungsi perdagangan yang tersedia di WebTrade. Anda perlu memiliki akun
trading dengan broker Anda agar bisa menggunakan fungsi trading.
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Place an Order
Informasi berikut ini akan membantu Anda untuk membeli / menjual order untuk saham terpilih.
WebTrade menyediakan antarmuka entri order yang mudah dimengerti dan efisien.
Saat melakukan pemesanan, Anda harus menentukan rincian portofolio, rincian simbol, jenis order,
harga, kuantitas, dan validitas order.

1. Ada beberapa cara untuk menambahkan simbol pada Order Ticket.


Di Watch List, klik ikon Beli



Pada tampilan Detail Quote, Order Book atau Chart dari simbol, klik ikon Beli



Di dalam Order Ticket, ketik dan cari nama simbol di kolom Symbol pada order ticket.

pada simbol yang ingin Anda beli.

.

2. Jika Anda memiliki lebih dari satu portofolio, maka pilih yang dibutuhkan dari Portfolio drop down.
3. Di window Order Ticket untuk membeli saham, Buy Power menunjukkan jumlah yang tersedia dalam
portofolio Anda yang dapat digunakan untuk membeli saham. Umumnya untuk sebagian besar
konsumen yang membeli Power akan menunjukkan Kas di tangan, tapi jika Anda adalah Pelanggan
Margin, maka ini akan mempertimbangkan Batas Margin, Symbol Margin Kemampuan & Aspek
konsentrasi konsentrasi seperti yang didefinisikan dalam persetujuan Margin Anda.

Dan di window Order Ticket untuk menjual saham, Available Qty. Menunjukkan jumlah stok yang
tersedia untuk dijual dalam portofolio Anda untuk simbol tertentu.
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Jika Overnight Margin atau Intraday Margin diaktifkan untuk akun trading Anda, persentase diberikan
dalam Order Ticket.
4. Jenis Order yang Berbeda:


Market adalah Dikirim ke pasar dan dieksekusi pada tawaran terbaik untuk menjual order atau
paling baik meminta order beli, seperti yang tersedia pada saat itu.



Limit adalah order dimana harga beli maksimal atau harga jual minimum ditentukan. Perintah
akan dieksekusi pada harga yang ditentukan atau lebih baik.



Stop adalah Order pasar yang dikirim ke bursa saat harga trigger (harga STOP) disentuh. Saat
harga yang ditentukan tercapai, Stop Order Anda menjadi Market Order dan dieksekusi dengan
harga terbaik.



Stop LImit adalah Perintah yang menggabungkan fitur Stop Order dan Limit Order. Ini adalah
perintah untuk membeli sekuritas tidak lebih atau menjual tidak kurang dari yang ditentukan
batasi Harga. Begitu Stop Price tercapai, Limit Order dikirim ke bursa untuk membeli atau
menjual dengan harga tertentu.

Setelah Anda memilih jenis order, Anda kemudian dapat memasukkan Kuantitas saham dan Harga
saham yang akan Anda beli. Harga bukan bidang wajib Jenis order tertentu seperti order 'Market'.
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5. Pilih rincian order opsional lainnya tergantung kebutuhan.
All or Non - Bila opsi ini dipilih, order akan dijalankan hanya jika mengisi jumlah yang Anda
masukkan.
Intraday Kapan Ini dipilih, daya beli margin hari dihitung dan akan digunakan untuk trading.
Good Till Opsi ini memungkinkan Anda memilih tanggal kedaluwarsa dan waktu sampai order akan
terus bekerja.
Action - Dengan opsi ini Anda dapat memilih apakah akan membeli atau menjual saham.
Stop Price - Ini adalah harga sebuah Stop Order yang memicu terciptanya market order.
Rincian bagian-bagianya berisi:

Order Value – adalah Perkalian nilai order Dari Order Quantity dan Order Price.
Commission - adalah Dihitung oleh sistem sesuai komisi yang ditentukan untuk pertukaran.
Net Value - ini adalah Total Nilai Pemesanan termasuk Komisi.
Holding yaitu display Jumlah saham yang telah Anda beli dari simbol.
Buy Pending and Sell Pending adalah merefleksikan Setiap order beli dan jual yang tertunda yang
telah Anda masukkan untuk simbol tersebut.
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Bagian-bagian “Advanced” terdiri dari:

Min Fill - Masukkan jumlah di sini agar order hanya akan mulai berdagang jika memiliki jumlah
minimum saham yang dibutuhkan (Min Fill) yang anda masukkan.
Disclosed - Ini adalah jumlah yang Anda nyatakan sebagai jumlah saat melakukan pemesanan.
Pilihan ini didasarkan pada hak istimewa yang diberikan oleh bursa.
Place Take Profit / Stop Loss Orders - Klik kotak centang ini Untuk mengaktifkan bidang Stop Loss
dan Take Profit yang diberikan di bawah ini.
Untuk lebih jelasnya, klik disini.
Stop Loss - Menunjukkan jumlah margin Stop Loss yang dihitung.
Take Profit - Menunjukkan jumlah margin Take Profit yang dihitung.
6. Setelah rincian yang dibutuhkan dimasukkan, Anda bisa klik tombol Buy atau Sell.
7. Untuk memesan, Anda perlu memasukkan Password Trading Anda. Ini adalah pengukuran
keamanan yang ditetapkan untuk memastikan tidak ada orang lain yang dapat melakukan
pemesanan akun trading anda.
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Setelah Anda memesan, Anda dapat memantau kemajuannya menggunakan Daftar order.

Place a Conditional Order
Gunakan prosedur ini untuk memicu order Anda hanya bila kriteria harga yang ditentukan terpenuhi.
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Untuk memasang Conditional Order:
1. Dalam Order Ticket, masukkan nama Symbol, Portfolio dan Order Type. Jenis Order harus berupa
Market atau Limit.
2. Klik tab Conditional.
3. Pilih kondisi yang diperlukan. Misalnya: Harga terakhir lebih tinggi dari atau sama dengan AED 6.70.
4. Pilih masa berlakunya dengan menggunakan kalender kadaluarsa.
5. Untuk melakukan pemesanan, klik Buy atau Sell yang sesuai. Sebuah pesan terbuka untuk
mengkonfirmasi order.
6. Masukkan Password Trading dan klik Confirm Order.

Monitor and Manage Orders

Order List
Daftar order menunjukkan status order yang Anda berikan pada hari perdagangan saat ini.
Setelah Anda memesan menggunakan WebTrade, order akan divalidasi dan dikirim ke Sistem
Manajemen order. Selama waktu ini, order akan dilanjutkan ke salah satu dari Status berikut:
Antri, Dipenuhi, Dipenuhi Sebagian, atau Ditolak.
Perintah aktif yang pernah dikirim ke bursa, mencoba menemukan kecocokan dari sisi lain Order Book.
Jika sebuah pertandingan tidak ditemukan, maka perintah tersebut disimpan dalam Order Book
Sesuai dengan prioritas harga / waktu. Status order tersebut ditampilkan sebagai Antri dalam Daftar
order. Setelah order dicocokkan status dalam Daftar order diperbarui ke Filled.

Harap dicatat di sini bahwa status order bisa berbeda tergantung pada Bursa.
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Setelah order yang Anda masukkan terisi, atau terisi sebagian, ini tercermin dalam Portofolio dan saldo
kas diperbarui di window Ringkasan Akun.
Untuk melihat order yang ditempatkan:



Di panel tiket Order klik ikon Order List

.

Untuk melihat rincian order:


Klik pada nama simbol dari urutan yang diminta dalam Order List.

Amend Orders
Gunakan prosedur ini untuk mengubah beberapa informasi sesuai urutan yang telah Anda pilih. Saat
mengubah order, Anda hanya dapat mengubah sebagian order yang masih belum Dieksekusi.
Opsi Amend aktif jika perintah memenuhi negara bagian berikut. Perhatikan bahwa status order dapat
berbeda tergantung pada Bursa.


Queued (Antrian)



Partially Filled (Sebagian Matcing)



Replaces (Digantikan)
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Untuk amend sebeuah order:

1. Pada window Order List, klik ikon Amend

.

2. Di window Amandemen order, edit rincian yang diperlukan di area Order Type, Quantity, Price, Good
Till.

Catatan: Harga dapat diedit hanya untuk Limit orders.
3. Klik Amend.
4. Masukkan Password Trading di window Confirm Order dan klik Confirm Order.
Setelah mengubah order, status order diubah menjadi Replacced dalam Daftar order dan akan
diperbarui sesuai berdasarkan pelaksanaan order.

Cancel Orders
Anda juga dapat membatalkan pesanan sebelum dijalankan selama status berikut.


Queued (Antrian)



Partially Filled (Sebagian Matcing)



Replaces (Digantikan)
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Jika pesanan terisi sebagian, sisa pesanan yang tidak dilaksanakan bisa dibatalkan. Setelah membatalkan
General Order, sistem akan mengirimkan pesanan baru dengan Order ID baru
Untuk membatalkan pesanan:

1. Pada window Order List, klik ikon Cancel

.

2. Di window Cancel order, klik Cancel.
3. Masukkan Trading Password di Window Cancel Order dan klik Cancel Order.

Account Summary
Dari Account Summary, Anda bisa melihat sekilas account tunai Anda. Informasi yang ditampilkan dalam
Account Summary diperbarui secara realtime dan ditampilkan dalam mata uang yang Anda pilih dari
tarik turun Mata Uang. Seperti dan ketika Anda memesan pesanan, sistem akan memblokir nilai
pesanan dari rekening kas (tercermin dalam Angka Penarikan yang Menunggu) dan setelah pesanan
diisi, jumlah yang diblokir menjadi nol. Saat order jual ditempatkan, nilai pesanan tercermin sebagai
Unsettled Sales dan setelah pesanan terisi, Cash Balance akan diperbarui. Jika ada portofolio Anda yang
margin diaktifkan, Anda dapat melihat rincian tersebut dari bagian Margin Details. Bagian ini
memberikan gambaran yang jelas tentang detail margin Anda, termasuk batas margin yang ditetapkan
untuk Overnight and Intraday dan masih banyak lagi.
Untuk melihat Account Summary:

1. Pada panel Trade Console, klik ikon Account Summary

.
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2. Jika Anda memiliki lebih dari satu portofolio, pilih daftar Portfolio yang dibutuhkan.
3. Pilih mata uang terkait dari daftar Currency.
Anda akan melihat detail Account Summary Anda.

Detail Account Summary
Kolom berikut tersedia di window Account Summary.

Cash and Positions Sumamry

Cash Available for Withdrawal - Jumlah uang tunai yang tersedia untuk penarikan (Saldo Kas Ditunda
Jumlah Penarikan)
Unsettled Sales - Jumlah pesanan penjualan yang belum diselesaikan
Cash Balance - Nilai kumulatif dari rekening kas Anda
Pending Amount (Withdrawals and Orders) - Jumlah yang diblokir saat menempatkan pesanan beli,
menunggu penarikan tunai dll.
OD Limit- Batas Cerukan diberikan
Holdings Market Value - Nilai pasar dari kepemilikan Anda akan ditampilkan
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Account Net Worth - Jumlah yang tersedia di rekening kas Anda setelah liabilitas dikurangkan
Buying Power - Jumlah uang tunai yang tersedia untuk membeli saham (Tersedia Tunai untuk Penarikan
+ Batas OD + Margin)
Laba / Rugi yang Belum Direalisasi atau kerugian yang harus diuangkan

Margin Details
For Margin accounts

Buying Power (Intraday) - Jumlah uang tunai yang tersedia untuk membeli saham (Intraday)
Buying Power (Bermalam) - Jumlah uang tunai yang tersedia untuk membeli saham (Overnight)

Portofolio
Portofolio memberikan penilaian langsung atas sekuritas Anda berdasarkan nilai pasar saat ini, harga
beli dan jumlah saham yang dipegang. Tampilan Portofolio membantu Anda mengelola akun Anda,
memberi Anda gambaran umum tentang perdagangan sehingga Anda dapat dengan mudah melacak
keuntungan dan kerugian akun surat berharga Anda. Anda bisa mendapatkan gambaran sekilas akun
sebagai keuntungan ditampilkan dg warna hijau dan kerugian ditampilkan warna merah.
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Search Orders
Fitur Search Orders di WebTrade membantu Anda mencari semua pesanan yang telah Anda lakukan
sebelumnya.
Untuk mencari:

1. Klik pada ikon search

.

2. Masukkan detailnya (Anda dapat mencari pesanan berdasarkan Portfolio, Status, From dan To dates
dan Order No.).

3. Setelah Anda memasukkan kriteria pencarian, tekan tombol Search

untuk mendapatkan

rincian yang sesuai.
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Catatan: Dari layar Search Order, Anda dapat mengubah atau membatalkan pesanan.
Untuk melihat Detail Pesanan:


Dalam daftar Search Order, klik pada simbol nama pesanan yang Anda perlukan untuk melihat
rinciannya.

Untuk mengubah pesanan:
1. Di Order Search, ketuk pesanan yang harus Anda amati dan pilih Amand.
2. Di Amand Order, masukkan rincian yang diperlukan dan tekan Amend.
Untuk membatalkan pesanan:
1. Di Order Search, ketuk pesanan yang harus Anda batalkan dan pilih Cancel.
2. Di Cancel Order, masukkan rincian yang diperlukan dan ketuk Cancel.

Trading Alerts
Fitur ini memberikan notifikasi dari setiap aktivitas trading yang anda lakukan dengan WebTrade.
Misalnya, saat pesanan yang Anda masukkan terisi, saat Anda menyimpan uang ke akun Anda atau
menarik uang dari akun kami, pemberitahuan tersebut akan tercantum di bawah Lansiran Perdagangan.
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Untuk melihat Trading Alerts:

1. Pada panel Trade Console klik ikon Trading Alerts

.

2. Klik All Alerts untuk melihat keseluruhan notifikasi.

Requests
Dengan fitur ini Anda bisa menyetorkan uang tunai ke rekening Anda, menarik uang dari rekening Anda
dan mentransfer uang tunai dari satu portofolio ke portofolio lainnya. Anda juga dapat melihat status
permintaan deposit, penarikan dan transfer yang Anda buat dari tab History ini.
Untuk menyetor uang ke rekening Anda:

1. Pada panel Trade Console klik ikon Requests

.

2. Klik pada tab Deposit Notification.
3. Masukkan rincian di kolom yang diperlukan.
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4. Setelah Anda memasukkan rinciannya, berikan kata sandi trading untuk mengotentikasi tindakan
Anda.
5. Klik Submit.

Catatan: Ada tiga metode pembayaran saat Anda menyetor dan menarik uang tunai. Bergantung
pada metode yang Anda pilih di sini, bidang terkait akan diaktifkan.

Untuk menarik uang tunai dari akun Anda:

1. Pada panel Trade Console klik ikon Requests

.

2. Klik pada tab Request Withdrawal.
3. Masukkan rincian yang diperlukan di bidang yang diberikan.
4. Setelah Anda memasukkan rinciannya, berikan kata sandi trading untuk mengotentikasi tindakan
Anda.
5. Klik Submit.

Untuk mentransfer uang tunai dari satu portofolio ke portofolio lainnya:

1. Pada panel Trade Console klik ikon Requests

.

2. Klik pada tab Transfer Requests.
3. Masukkan rincian yang diperlukan di bidang yang diberikan.
4. Berikan password trading untuk mengotentikasi tindakan Anda.
5. Klik Submit.
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Untuk melihat status semua permintaan deposit, withdrawal dan transfer:

1. Pada panel Trade Console klik ikon Requests

.

2. Klik pada tab History.
3. Tentukan kriteria filter dari dropdown yang diberikan.
4. Klik search. data yang memenuhi kriteria pencarian yang ditentukan akan ditampilkan.

Account Statement
Dengan fitur Account, Anda dapat melihat setoran tunai, rincian penarikan, dan rincian portofolio untuk
bulan tertentu.
Untuk melihat rincian cash deposit & withdrawal:

1. Pada panel Trade Console, klik ikon Account Statement

.

2. Pilih Portofolio yang dibutuhkan jika memiliki lebih dari satu.
3. Pilih Cash Statement sebagai Statement Type.
4. Pilih Bulan yang diperlukan agar Anda dapat melihat rinciannya.
5. Klik Submit.

Catatan: Untuk mendapatkan laporan rincian portofolio Anda, pilih Holding Statement sebagai
Jenis Pernyataan.

43

Market Data Functions
Bagian ini menjelaskan informasi harga yang dapat Anda lihat menggunakan WebTrade

Detail Quote
Detail Quote memberikan data harga dan volume, yang pada dasarnya merupakan informasi terpenting
yang perlu diketahui setiap investor saat mengevaluasi kinerja suatu keamanan.

Dari Detail Quote Anda bisa langsung bereaksi terhadap pasar dengan memohon Buy
atau Sell

order windows.

Untuk melihat Kutipan Detail dari sebuah simbol:


Klik pada simbol dalam Daftar. Saat Anda mengklik simbol, window Detail Quote akan
menampilkan data dari simbol yang dipilih.

Atau


Masukkan nama simbol pada window Quote Detail.
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Order Book
Order Book memberi indikasi likuiditas untuk simbol tertentu. Semakin tinggi jumlah pesanan beli dan
jual pada setiap harga, semakin tinggi kedalaman pasar.
Untuk melihat Order Book dari sebuah simbol:

1. Klik ikon Order Book

.

2. Lakukan salah satu dari yang berikut;


Klik simbol pada Watch List. Saat Anda mengklik simbol, window Order Book akan menampilkan
data dari simbol yang dipilih.

--- Atau --

Masukkan nama simbol di window Order Book.

Secara default, sisi Price (Harga) akan ditampilkan. Klik tab Order untuk melihat sisi Order.

Tip: Anda bisa mengklik tombol Beli atau Jual dan tempatkan perdagangan dari tampilan Order
Book.
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Running Trades
Waktu dan Penjualan adalah tampilan paling dalam dari informasi perdagangan pasar. Ini menunjukkan
setiap perdagangan individu saat terjadi, dengan waktu, jumlah unit dan harga di mana mereka
dieksekusi untuk hari tertentu.

Untuk melihat rincian Running Trades untuk simbol:

1. Klik ikon Running Trades

.

2. Lakukan salah satu dari yang berikut;


Klik simbol pada Watch List. Saat Anda mengklik simbol, window Running Trades akan
menampilkan data dari simbol yang dipilih.

Atau



Masukkan nama simbol di window Running Trade.
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News and Market News
Anda bisa mendapatkan update dengan berita terbaru dan pengumuman menggunakan fitur 'Berita'
dan 'Pengumuman' yang tersedia di WebTrade. Selain itu, Anda dapat memfilter berita atau item
pengumuman melalui penyedia untuk kemudahan Anda.
Untuk melihat Berita:

1. Klik ikon News

.

2. Klik ikon Filter

yang diberikan di sudut kanan window Berita.

3. Pilih penyedia yang diperlukan dari pilihan yang diberikan.
4. Bila berita yang ditentukan ditampilkan, klik pada item berita yang diperlukan untuk melihat
rinciannya secara lengkap.
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Untuk melihat pengumuman simbol tertentu:

1. Klik ikon Market News

.

2. Klik ikon Filter yang diberikan di sudut kanan window Market News.
3. Centang kategori yang dibutuhkan;
All: Setelah terpilih menampilkan pengumuman semua pasar bersama.
Market: Tick Market dan tentukan nama pasar untuk melihat pengumuman untuk pasar tertentu.
Watch List: Centang ini dan pilih Watch List dari daftar menu tarik turun untuk melihat pengumuman
simbol yang termasuk dalam Watch List yang dipilih.
Symbol: Tick Symbol dan masukkan nama simbol untuk melihat pengumuman simbol.
4. Bila pengumuman yang ditentukan ditampilkan, ketuk item yang diperlukan untuk melihat rinciannya
secara lengkap.
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Forum
Dengan menggunakan forum Anda akan bisa aceess D'ONE Forum.

Tampilan menu Forum:
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Chat
Dengan menggunakan Chat di D'ONE, Anda akan dapat menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan
D'ONE.

Gambar menu: chat
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Settings
Change the Password of the Application

Anda dapat mengubah kata sandi login dan perdagangan WebTrade bila diperlukan. Kata sandi login
digunakan untuk masuk ke aplikasi dan kata sandi dagang adalah kata kunci tambahan yang harus Anda
masukan saat melakukan transaksi melalui aplikasi. Ini adalah ukuran untuk memberi pengguna online
tingkat keamanan yang lain.

Untuk mengubah kata sandi:
1. Buka (Settings) Pengaturan

.

2. Pilih Change Password.
3. Di window Change Password, masukkan kata sandi lama dan baru di masing-masing kolom.
4. Klik Submit untuk mendapatkan password baru.

Catatan:


Untuk memastikan kekuatan kata sandi Anda, Anda harus menggunakan karakter alfanumerik.



Anda harus memperbarui kedua kata kunci (login dan trading) agar perubahan itu berlaku.
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Tampilan fiture ganti password:
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User Profile
Profil pengguna mencakup detail ringkasan akun pengguna yang terkait dengan pelanggan. Dapat

dibuka melalu

, seperti yang tertera pada gambar petunjuk warna ping (User Profile).

Tampilan User Profile:
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Copyright and Disclaimer
Copyright (c) 2016 Mubasher Technologies (Pvt) Limited. All Rights Reserved. Designated trademarks
and brands are the property of their respective owners.

Disclaimer
The data and the screenshots of the data and interfaces may differ depending on the prevailing market
situation.
Mubasher Technologies (Pvt) Limited and the author of this Help Guide assume no liability for errors,
omissions or damages of any kind whatsoever resulting from this use of this Help
Guide or the information contained in this Help Guide.
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