Garanti BBVA e-Trader HTML
Versiyon güncellemesi

0 GİRİŞ
Garanti BBVA Yatırım olarak sizlere yenilenmiş arayüze ve kullanıcı
deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen yeni özelliklere sahip Garanti BBVA eTrader HTML uygulamamızı sunarız.
Piyasa verilerini izlemenizi, Hisse Senedi ve VİOP Al-Sat işlemlerini
gerçekleştirmenizi sağlayan platformumuz yeni özellikleri sayesinde
kullanımınızı kolaylaştırırken aynı zamanda çoklu ve kapsamlı analiz
yapabilmenizi, önceden eş zamanlı takip edemediğiniz sayıda veriyi rahatça
izlemenizi ve hızlı işlem yapmanızı sağlayacak.

Garanti BBVA e-Trader platformumuzun yeni versiyonuna herhangi bir
indirme ya da güncelleme işlemi yapmadan uygulamayı destekleyen web
tarayıcınız üzerinden giriş yaparak ulaşabilirsiniz.
Soru ve görüşleriniz için: GYatirimETraderLog@garantibbva.com.tr e-mail
adresine iletinizi gönderebilirsiniz.

Önemli Not: Eski uygulamamızda özelleştirilmiş sayfası olan
müşterilerimizin kayıtları yeni yapıya geçiş sebebiyle taşınamayacaktır. Yeni

özelleştirilmiş sayfa yaratılması gerekecektir.

1

YENİLENMİŞ UYGULAMA SAYFASI VE DİNAMİKLERİ
Eklediğiniz modülleri aşağıdaki örnekteki gibi sayfanız üzerinde sürükleyip
farklı modüllerin içerisine tab (sekme) olarak ya da ayrı modüller olarak
konumlandırabilirsiniz.

Eklediğiniz modüllerin boyutlarını bulunduğu konuma göre yan ya da
alt/üst sınırlarından ayarlayabilirsiniz. Örn. Aşağıda eklediğimiz Ekonomik
Takvim modülünün boyutunun önceki görüntüye göre küçültülmüş hali yer
almaktadır.

1

YENİLENMİŞ UYGULAMA SAYFASI VE DİNAMİKLERİ

Eklediğiniz sekmeleri sekme başlıklarında bulunan farklı ikonlarla dilerseniz
kapatabilir, tam ekran yapabilir ya da ayrı bir ekran olarak pencere

dışına çıkarabilirsiniz.
Kapatmak için ilgili sekme yanındaki

çarpı (X) ikonuna

tıklayabilirsiniz.
Tam ekran yapmak için
ise

ikonuna, seçtiğiniz sekmeyi dışarı çıkarmak için

ikonuna tıklayabilirsiniz. Farklı pencere olarak dışarı çıkardığınız

modülleri tekrar sayfanızın olduğu pencereye aktarmak için yeni pencerenin
sağ alt tarafındaki ikona tıklamanız gerekmektedir.

Not: Modülü kapatmak için ilgili sekmenin yanındaki çarpı (X) ikonu yerine
genel tab’deki çarpı (X) ikonuna basarsanız sadece sekme değil o tab’deki

bütün sekmeler kapanacaktır.

Ayarlar kısmından uygulamadaki
oturum sonlandırma sürenizi
ayarlayabilir, tema ayarınızı
değiştirebilir, oluşturduğunuz sayfa
ya da belirlediğiniz kullanıcı
ayarlarını silebilir, uygulama

loglarını indirebilirsiniz.

2 İZLEME LİSTESİ DÜZENLEMELERİ
Piyasa verileri izleme listesi modülüne
listedeki semboller için hızlı ve farklı
aksiyonlar alabilmeniz için sağ-tıklama
özelliğini getirdik. Üzerine geleceğiniz
herhangi bir sembole sağ tıkladığınızda
emir verme, alarm ekleme, farklı analizler

yapma özelliklerine ulaşabilirsiniz.
Sembol özelindeki aksiyonlara ek olarak
listeniz ile ilgili satır ekleme, silme, sembol
ekleme/çıkarma, kolon seçimi vb.
özelliklere ulaşabilirsiniz.
İzleme listesi modülü özelinde de
sembol, kolon, sekme düzenleme, satır
ekleme ve silme gibi aksiyonlara da
ulaşabilirsiniz.

İzleme listenizde bulunan sembollerin solundaki
ikona tıklayarak ilgili sembolü listenizde dilediğiniz
konuma taşıyabilirsiniz.

Listenizde bulunmayan semboller için uygulamanın üst kısmında bulunan ve
mevcutta «GARAN» yazan alana aradığınız sembolü yazarak ulaşabilirsiniz.

Üst kısımdaki alana ek olarak izleme listenizde
herhangi bir sembol üzerine tıkladığınızda sembol
araması yapabilirsiniz.

2 İZLEME LİSTESİ DÜZENLEMELERİ
İzleme listenizdeki kolonları düzenleme için
geldiğinizde

ilgili kolon üzerine

ikonuna basmanız gerekmektedir. Açılan menüler ile kolon

seçiminizi değiştirebilir, kolonun yerini sabitleyebilir, kolonları otomatik
boyutlandırabilirsiniz.

Kolon seçimi ile mevcut modülde yer almayan farklı seçenekleri
ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz kolonlar içerisinde seçim yapmak için ise
ikonuna tıklayarak açılan menüden (aşağıda yer almaktadır) görmek
istediğiniz kolonları düzenleyebilirsiniz.

İzleme listenizdeki kolonların üzerine tıklayarak
azalan ya da artan şekilde sıralayabilirsiniz.

3 GRAFİK ALTYAPISINDA İYİLEŞTİRME
Grafik modülünde gerçekleşen altyapı iyileştirmesi ile yeni teknik analiz
fonksiyonlarının eklenmesinin yanı sıra yaptığınız analizleri farklı
kaydedebileceksiniz.

4 YENİLENMİŞ EMİR VERME DENEYİMİ

Sayfanızın üst kısmında yer alan alana işlem yapmak istediğiniz sembolü
girerek Al, Sat, Hızlı Al/Sat, Zincir Emir ya da Süreli Emir aksiyonlarını
alabilirsiniz.

Zincir emir girişi için
tıklamanız gerekmektedir.

ikonuna, süreli emir girişi için ise

ikonuna

4 YENİLENMİŞ EMİR VERME DENEYİMİ
Uygulamamızın yenilenmesi kapsamında emir ekranlarımızı da yeniledik ve
farklı ihtiyaçlarınıza hizmet edecek şekilde güncelledik. Yeni emir ekranları
üzerinden sembol detay, derinlik, gerçekleşen işlemler gibi ek bilgilere de
emir verme anında ulaşabilirsiniz. Ek olarak alış, satış, satılabilir adet, tutar
gibi giriş alanlarına basıldığında ekran güncellenmekte ve ilgili değişiklikler
hızlıca yapılabilmektedir.

5 DEĞİŞEN YENİ PORTFÖY GÖRÜNÜMÜ
Uygulamanın sol alt kısmında yer alan Hisse ve
VİOP hesaplarınız arasında hızlı bir şekilde geçiş
yapabilirsiniz. Alt kısımda yer alan bar Hisse ya da
VİOP seçimine göre değişmekte ve
güncellenmektedir.

Ayrıca alt kısımdaki barın sağ tarafında yer alan ikonlar ile portföyünüz için
farklı aksiyonlar alabilirisiniz.
ikonu ile portföyüm alanını farklı bir pencerede dışa aktarabilir,
ikonu ile portföyünüzdeki veriler manuel olarak güncelleyebilir,

ikonu ile ise portföy detaylarınıza ulaşabilirsiniz.

ikonu ile portföy detaylarını görüntülediğinizde bu alandan Hisse ve
VİOP için farklılaşan ek sekmeler göreceksiniz.
Hisse için portföyünüz, hesap özetiniz, emirleriniz ve farklı raporların olduğu
sekmeler yer alırken, VİOP için pozisyonlarınız, teminatlarınız, emirleriniz ve
yine VİOP özelindeki raporlarınız yer almaktadır.

