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Spis treści

I. INFORMACJE OGÓLNE ............................................................................................................. 2
II. LOGOWANIE .............................................................................................................................. 2
II. MENU ......................................................................................................................................... 4
IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ ........................................................... 6
1. Składanie zleceń ..................................................................................................................... 6
2. Modyfikowanie i anulowanie zleceń ......................................................................................... 9
V. PRZEGLĄD BIEŻĄCYCH ZLECEŃ I TRANSAKCJI ................................................................ 11
1. Przegląd bieżących zleceń .................................................................................................... 11
2. Przegląd zawartych transakcji. .............................................................................................. 12
VI. PRZEGLĄD STANU RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ...................................... 13
1. Przegląd posiadanych papierów wartościowych .................................................................... 13
2. Przegląd stanu rachunku pieniężnego ................................................................................... 14
VII. DYSPOZYCJE PRZELEWU ................................................................................................... 16
1. Przelew na rachunek bankowy .............................................................................................. 17
2. Przelew na inny rachunek w DM............................................................................................ 19
VIII. PODGLĄD NOTOWAŃ I WYKRESÓW ................................................................................. 21
1. Podgląd notowań ................................................................................................................... 21
2. Podgląd wykresów................................................................................................................. 24
IX. ZMIANA RACHUNKU ............................................................................................................. 28
X. ZMIANA HASŁA ...................................................................................................................... 29
1. Zmiana hasła przez użytkownika ........................................................................................... 29
2 Wymuszona zmiana hasła ...................................................................................................... 30
XI. KOMUNIKATY DOMU MAKLERSKIEGO ............................................................................... 30

1

I. INFORMACJE OGÓLNE
M@klernet Mobile dedykowany jest klientom Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. do bieżącej obsługi
rachunku inwestycyjnego przy użyciu urządzeń mobilnych, głównie smartfonów oraz tabletów. Jest
rozwiązaniem przeglądarkowym (nie jest aplikacją) i może być używany na dowolnym sprzęcie
wyposażonym w przeglądarkę, na różnych urządzeniach, wyposażonych w ekrany różnej wielkości i
rozdzielczości. Działa poprawnie na urządzeniach/przeglądarkach, które są w kategorii "A" na liście
wspieranych przeglądarek.
Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na to że nie na każdym sprzęcie z listy "A" M@klernet Mobile
będzie wyglądał i działał identycznie. Jest to spowodowane różną implementacją CSS i Javascript w
poszczególnych przeglądarkach.
M@klernet Mobile oferuje użytkownikom następujący zakres funkcjonalności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Składanie, anulowanie, modyfikacja zleceń
Przegląd bieżących zleceń wysłanych na giełdę, anulowanych i odrzuconych
Przegląd zawartych transakcji
Prezentacja najlepszych ofert w czasie rzeczywistym
Prezentacja notowań i wykresów w czasie rzeczywistym
Przegląd stanu rachunku papierów wartościowych i pieniężnego
Przelewy na rachunek bankowy lub inny dostępny rachunek w Domu Maklerskim
Komunikaty biura maklerskiego
Zmiana hasła do konta

II. LOGOWANIE
Użytkownik uruchamia przeglądarkę i wpisuje adres: mobile.dmbps.pl
Logowanie - Krok 1
Użytkownik proszony jest o podanie swojego
loginu zdefiniowanego w systemie Sidoma.
Po jego wpisaniu należy użyć przycisku Dalej.
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Logowanie - Krok 2
Użytkownik proszony jest o podanie wybranych
znaków ze swojego hasła dostępu do konta w
systemie Sidoma.
Po ich wpisaniu należy użyć przycisku Zaloguj

Po pozytywnej weryfikacji dostępu użytkownikowi prezentowany jest ekran startowy – jest to:
Ekran RACHUNKI w przypadku użytkowników z dostępem do więcej niż rachunku

Ekran Papiery ze stanem rachunku papierów wartościowych w przypadku użytkowników z
dostępem tylko do rachunku
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II. MENU
Ikona menu aplikacji M@klernet Mobile umiejscowione jest zawsze w prawym górnym rogu ekranu.
Po naciśnięciu ikony menu wysuwa się z prawej strony ekran.

Dostępne opcje w menu:

Belka szybkiej nawigacji:
W celu wygodnego dostępu do najważniejszych funkcjonalności aplikacji M@klernet Mobile została
wyposażona w tzw. ‘belkę szybkiej nawigacji’ (określaną dalej jako belka). Na belce znajdują się
zawsze 3 przyciski, choć nie zawsze wszystkie są aktywne.
Belka znajduje się zawsze na dole ekranu – jej zawartość będzie inna w zależności od aktualnego
okna głównego:
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Dostępne opcje w zależności od ekranu głównego:

Przycisk kierujący do składania zleceń.

Przycisk kierujący do notowań. (dostępny przy większości ekranów za
wyjątkiem: Szczegóły papieru, Szczegóły zlecenia)
Przycisk kierujący do najlepszych ofert w notowaniach. (dostępny przy
ekranach: Papiery, Szczegóły papieru, Zlecenia, Szczegóły zlecenia,
Notowania, Potwierdzenie wysłania zlecenia, Prezentacja najlepszych ofert)

Przycisk umożliwiający dodanie PW do notowań. (dostępny przy ekranach:
Papiery, Szczegóły papieru, Zlecenia, Szczegóły zlecenia, Składanie zleceń,
Transakcje)

Przycisk umożliwiający prezentację wykresu. (dostępny przy ekranach:
Potwierdzenie wysłania zlecenia, Notowania, Prezentacja najlepszych ofert)
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IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ

1. Składanie zleceń
Wypełnianie formularza składania zleceń składa się z dwóch kroków. W pierwszym kroku użytkownik
wybiera instrument, na który ma być złożone zlecenie. W drugim kroku użytkownik wypełnia parametry
zlecenia.
Krok 1 – Wybór instrumentu
Użytkownik klika na belce w klawisz: Kup/Sprzedaj

Na liście rozwijalnej „Rodzaj” zaznacza na jaki rodzaj instrumentu będzie składane zlecenie (Domyślnie
wybrane są akcje i PDA)
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W pole wyszukiwania należy wpisać nazwę szukanego instrumentu (Po wpisaniu w pole pierwszych
dwóch liter z nazwy (kodu) instrumentu prezentowana jest lista instrumentów z pasującymi
do podanego wzorca nazwami (kodami). Wyszukiwanie instrumentów odbywa się tylko i wyłącznie
w zakresie rodzajów papierów wybranych z listy, co pozwala na skrócenie listy podpowiedzi) i wybrać
właściwy z listy.
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Krok 2 – wprowadzenie i wysłanie zlecenia
Po wybraniu instrumentu należy wprowadzić parametry zlecenia:
Kierunek – wybrać z listy rozwijalnej
Ilość – wpisać wartość
Limit – wpisać wartość lub wybrać rodzaj z listy rozwijalnej jeżeli zlecenie ma być PKC, PCR lub PEG.
Ważne do – wybrać z listy rozwijalnej
Warunku dodatkowe – wybrać z listy rozwijalnej jeżeli zlecenie ma zawierać warunki dodatkowe
(STOP, WUJ, MWW, lub WUJ i MWW).
Po wypełnieniu warunków zlecenia należy kliknąć w przycisk: Wyślij

Pojawi się ekran z parametrami zlecenia.
Jeżeli użytkownik chce je poprawić wybiera klawisz: Popraw
Jeżeli parametry są prawidłowe wybiera klawisz: Wyślij
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Po wysłaniu zlecenia pojawi się informacja o Statusie zlecenia. Zalecane jest przejście w ekrany w
Listę zleceń aby zweryfikować czy zlecenie nie zostało odrzucone przez giełdę.

2. Modyfikowanie i anulowanie zleceń
Modyfikacja i anulacja zlecenia możliwa jest z ekranu Szczegóły zlecenia. Ekran modyfikacji zlecenia
wygląda analogicznie do ekranu składania zlecenia: pola służące do wprowadzania parametrów
zlecenia wypełnione ich aktualnymi wartościami. Możliwa jest zmiana wszystkich parametrów zlecenia
za wyjątkiem kodu instrumentu, początkowej daty ważności oraz kierunku. Kierunek zlecenia w
modyfikacji oznaczony jest na stałe jako MK – dla modyfikacji zleceń kupna albo MS – dla modyfikacji
zleceń sprzedaży.
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Krok 1 – wybór zlecenia do modyfikacji lub anulacji.
Użytkownik z listy rozwijalnej Menu wybiera listę zleceń, a następnie szczegóły zlecenia które chce
zmodyfikować.

Krok 2 – wprowadzenie modyfikacji lub anulowanie zlecenia
Po rozwinięciu szczegółów zlecenia użytkownik klika klawisz:
Anuluj jeśli chce anulować zlecenie lub modyfikuj jeżeli chce zmodyfikować zlecenie.

W przypadku anulacji potwierdza anulację klawiszem: Anuluj. Zlec.
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W przypadku modyfikacji wprowadza nowe parametry zlecenia (analogicznie jak przy składaniu zleceń)
i zatwierdza klawiszem: Wyślij

V. PRZEGLĄD BIEŻĄCYCH ZLECEŃ I TRANSAKCJI
1. Przegląd bieżących zleceń
Użytkownik z listy rozwijalnej Menu wybiera listę zleceń.

Ekran ‘Zlecenia’ prezentuje listę bieżących zleceń. Kolor wierszy w tabeli zawierającej zlecenia
koresponduje ze stanem w jakim znajduje się zlecenie:
zielony – zlecenie na giełdzie;
niebieski – zlecenie zrealizowane;
czerwony – zlecenie odrzucone bądź anulowane;
Domyślnie prezentowane są wszystkie zlecenia – aktywne (wysłane na giełdę) i nieaktywne
(zrealizowane, anulowane bądź odrzucone). Znajdująca się na górze ekranu rozwijana lista pozwala
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użytkownikowi wybrać rodzaj wyświetlanych zleceń: zlecenia, tylko zlecenia aktywne albo tylko
zlecenia nieaktywne.

2. Przegląd zawartych transakcji.
Użytkownik z listy rozwijalnej Menu wybiera „Transakcje:
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Na tym ekranie prezentowane jest zestawienie transakcji zawartych przez użytkownika w dniu
bieżącym. Użytkownik ma wyświetlone podstawowe informacje o czasie i kierunku transakcji, kursie
po jakim została zrealizowana i ilości instrumentów które były jej przedmiotem.

Z ekranu transakcje poprzez kliknięcie klawisza nawigacji użytkownik może przejść do szczegółów
transakcji.

VI. PRZEGLĄD STANU RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1. Przegląd posiadanych papierów wartościowych
Użytkownik z listy rozwijalnej Menu wybiera „Papiery”:
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Na tym ekranie prezentowane jest zestawienie instrumentów znajdujących się w posiadaniu
użytkownika (liczbie otwartych pozycji w przypadku instrumentów pochodnych). Użytkownik ma
wyświetlone podstawowe informacje o ilości instrumentów na koncie podstawowym oraz o ilości
instrumentów zablokowanych pod zlecenia sprzedaży.
Z tego okna użytkownik ma możliwość przejścia w szczegóły papieru, po kliknięciu w klawisz nawigacji.

2. Przegląd stanu rachunku pieniężnego
Użytkownik z listy rozwijalnej Menu wybiera „Gotówka”:
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Ekran ‘Gotówka’ podzielony jest na 3 sekcje:
Stan konta - gotówka;
Informacje dotyczące OTP (odroczony termin płatności);
Informacje dotyczące IP (instrumenty pochodne);
Sekcja ‘Stan konta – gotówka’ prezentowana jest każdemu użytkownikowi. Pozostałe sekcje –
dotyczące OTP i IP prezentowane są tylko tym użytkownikom, którzy mają podpisaną umowę
odpowiednio na odroczony termin płatności lub instrumenty pochodne.
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Ekran ‘Należności’ prezentuje stan należności na poszczególne przyszłe dni. Za pomocą przycisku
z ikoną strzałki następuje przekierowanie do ekranu z zestawieniem należności na późniejszy
lub wcześniejszy dzień.

VII. DYSPOZYCJE PRZELEWU
M@klernet Mobile umożliwia użytkownikom składanie dyspozycji przelewu gotówki zarówno
na rachunek bankowy, (numer rachunku musi być zadeklarowany uprzednio w systemie) jak i na inny
rachunek użytkownika w DM. Przelewy mogą być wykonywane tylko w polskiej walucie.
Funkcja dyspozycji przelewu dostępna jest z Menu w opcji „Przelew gotówki”
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1. Przelew na rachunek bankowy
Numer rachunku, na który ma być wykonany przelew definiuje się poprzez wybór rachunku z listy
(numery zdefiniowane przez klienta przy zawieraniu umowy o świadczenie usług). Nie ma możliwości
wprowadzenia ręcznego dowolnego numeru rachunku.
Wysokość maksymalnej kwoty do wypłaty może różnić się od wysokości środków pieniężnych
znajdujących się na koncie podstawowym klienta. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia jakie
elementy wpływają na wartość kwoty dostępnej do wypłaty obliczonej przez system: należy w tym celu
użyć przycisku z ikoną informacji znajdującego się z prawej strony pola ‘Maksymalna kwota wypłaty
PLN’.
Krok 1 – wybór rachunku na który mają być przelane środki
Jeżeli klient w umowie o świadczenie usług zdefiniował więcej niż 1 rachunek bankowy za pomocą
klawisza nawigacji z listy rozwijalnej należy wybrać rachunek na który mają być przelane środki.

Klawisz nawigacji nie będzie dostępny jeżeli klient zdefiniował tylko jeden rachunek bankowy i posiada
w DM tylko jeden rachunek maklerski.
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Krok 2 – zdefiniowanie kwoty przelewu i zatwierdzenie dyspozycji
Użytkownik wpisuje kwotę przelewu w wysokości nie wyższej niż wskazana jako „Maksymalna kwota
wypłaty PLN” i zatwierdza klawiszem „Wykonaj”

Pojawi się ekran potwierdzenia przelewu – z tego ekrany użytkownik ma możliwość skorygowania
przelewy poprzez kliknięcie w klawisz „Powrót” lub zatwierdzenie poprzez kliknięcie w klawisz
„Wykonaj”
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Po zatwierdzeniu pojawi się kran z potwierdzeniem wykonania operacji.

2. Przelew na inny rachunek w DM

Krok 1 – wybór rachunku na który mają być przelane środki
Jeżeli użytkownik posiada więcej niż jeden rachunek w DM za pomocą klawisza nawigacji z listy
rozwijalnej należy wybrać inny rachunek w DM na który mają być przelane środki.
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Krok 2 – zdefiniowanie kwoty przelewu i zatwierdzenie dyspozycji
Użytkownik wpisuje kwotę przelewu w wysokości nie wyższej niż wskazana jako „Maksymalna kwota
wypłaty PLN” i zatwierdza klawiszem „Wykonaj”

Pojawi się ekran potwierdzenia przelewu – z tego ekranu użytkownik ma możliwość skorygowania
przelewu poprzez kliknięcie w klawisz „Powrót” lub zatwierdzenie poprzez kliknięcie w klawisz
„Wykonaj”

Po zatwierdzeniu pojawi się kran z potwierdzeniem wykonania operacji.
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VIII. PODGLĄD NOTOWAŃ I WYKRESÓW
1. Podgląd notowań
Na ekranie notowań prezentowane są najlepsze oferty kupna i sprzedaży dla wybranych przez
użytkownika instrumentów. Wybór instrumentu odbywa się w dwojaki sposób: albo na ekranie notowań
za pomocą sekcji wyboru instrumentu (opisany w rozdziale Wybór instrumentu) albo za pomocą
przycisku Dodaj do Notowań znajdującego się na belce. Usunięcie instrumentu z listy obserwowanych
możliwe jest za pomocą przycisku z ikoną znaku ‘x’. Szczegółowe informacje na temat notowań
wybranego instrumentu dostępne są na ekranie
Krok 1 – uruchomienie notowań
Uruchomienie notowań możliwe jest z Menu poprzez wybór zakładki „Notowania” lub z belki szybkiej
nawigacji poprzez kliknięcie w klawisz „Notowania”.

Krok 2- wybór instrumentu
Po uruchomieniu ekranu „Notowania” w pole wyszukiwania należy na liście rozwijalnej „Rodzaj”
zaznaczyć jaki rodzaj instrumentu będzie wyszukiwany (Domyślnie wybrane są akcje i PDA).
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W pole wyszukiwania należy wpisać nazwę szukanego instrumentu (Po wpisaniu w pole pierwszych
dwóch liter z nazwy (kodu) instrumentu prezentowana jest lista instrumentów z pasującymi
do podanego wzorca nazwami (kodami). Wyszukiwanie instrumentów odbywa się tylko i wyłącznie
w zakresie rodzajów papierów wybranych z listy, co pozwala na skrócenie listy podpowiedzi) i wybrać
właściwy z listy.
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Wybrany instrument zostanie dodany do listy obserwowanych i zostanie zapamiętany na ekranie
„Notowania”.

Krok 3 – wybór szczegółów notowań i usunięciu instrumenty z listy obserwowanych.
Kliknięcie w klawisz funkcyjny przy wybranym instrumencie.
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Kliknięcie w klawisz funkcyjny „X” usunie instrument z listy obserwowanych.

2. Podgląd wykresów
Na ekranie „Wykresy” wykresów prezentowane są dane:
Czas zawarcia transakcji (skala na poziomej osi wykresu)
Kurs transakcji (skala na lewej pionowej osi wykresu)
Wolumen transakcji – dla wykresów zwykłych (skala na prawej pionowej osi wykresu)

Krok 1 – uruchomienie ekranu „Wykresu”

Metoda 1. - Uruchomienie wykresu możliwe jest z poziomu ekranu „Notowania”. Poprzez zaznaczenie
wybranego instrumenty i kliknięcie klawisza „Wykresy” na belce szybkiej nawigacji.
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Metoda 2. - Uruchomienie wykresu możliwe jest z poziomu Menu poprzez wybranie zakładki „Wykresy”

Po uruchomieniu ekranu „Notowania” w pole wyszukiwania należy na liście rozwijalnej „Rodzaj”
zaznaczyć jaki rodzaj instrumentu będzie wyszukiwany (Domyślnie wybrane są akcje i PDA)
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W pole wyszukiwania należy wpisać nazwę szukanego instrumentu (Po wpisaniu w pole pierwszych
dwóch liter z nazwy (kodu) instrumentu prezentowana jest lista instrumentów z pasującymi
do podanego wzorca nazwami (kodami). Wyszukiwanie instrumentów odbywa się tylko i wyłącznie
w zakresie rodzajów papierów wybranych z listy, co pozwala na skrócenie listy podpowiedzi) i wybrać
właściwy z listy.

Krok 2 – ustawienie parametrów wykresu
Użytkownicy mogą wybrać styl wykresu – w tym celu należy użyć rozwinąć listę i wybrać styl:
Zwykły (liniowy) lub,
świecowy

26

Użytkownicy mogą wybrać agregację danych – w tym celu należy rozwinąć listę i wybrać agregację:
wykres ciągły,
agregacja 5 min.,
agregacja 10 min.,
agregacja 15min.,
agregacja 20min.,
agregacja 30min

W celu odświeżenia danych należy kliknąć klawisz „Odśwież” pod wykresem
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IX. ZMIANA RACHUNKU
Użytkownikom, którzy posiadają ma dostęp do więcej niż jednego numeru rachunku, M@klernet Mobile
umożliwia operowanie na dowolnym z nich. Po zalogowaniu użytkownik ma możliwość przełączania
się pomiędzy rachunkami.
W tym celu należy z Menu wybrać zakładkę „Zmiana rachunku”

A następnie wybrać rachunek na który klient się chce przełączyć.
podświetlony.

Rachunek bieżący nie będzie

Informacja na jakim rachunku użytkownik jest aktualnie zalogowany dostępna jest z poziomu Menu.
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X. ZMIANA HASŁA
1. Zmiana hasła przez użytkownika
Użytkownik w każdej chwili może zmienić samodzielnie swoje hasło dostępowe do konta
internetowego.
W tym celu należy z Menu wybrać zakładkę „Zmiana hasła”.

Następnie wypełnić wszystkie dostępne pola i zatwierdzić zmianę klawiszem „OK”.
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2 Wymuszona zmiana hasła
Przy pierwszym logowaniu lub po zmianie hasła przez pracownika Domu Maklerskiego na podstawie
dyspozycji klienta, system M@klernet Mobile, po wprowadzeniu przez użytkownika loginu oraz hasła
nadanego przez pracownika Domu Maklerskiego, bezpośrednio po zalogowaniu wyświetli ekran
‘Zmiana hasła’
Następnie wypełnić wszystkie dostępne pola i zatwierdzić zmianę klawiszem „OK”.

XI. KOMUNIKATY DOMU MAKLERSKIEGO
M@klernet Mobile umożliwia użytkownikom przeglądanie komunikatów rozsyłanych przez Dom
Maklerski swoim klientom.
Aby przeczytać komunikaty należy uruchomić opcję Menu ‘Komunikaty’.
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Otworzy się ekran z listą dostępnych komunikatów. W celu przeczytania wybranego komunikatu należy
kliknąć w klawisz funkcyjny przy komunikacie.
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