
Trader ABLV
Lietotāja rokasgrāmata



I Vispārējā informācija 
par programmu
Programmnodrošinājums Trader ABLV ir treidera tirdzniecības 
vieta akciju, obligāciju, atvasinātu un citu finanšu instrumentu 
tirgos. Ar programmas palīdzību ir iespējams pirkt un pārdot 
finanšu instrumentus dažādos tirdzniecības laukumos.
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II Programmas 
instalācija
1. Instalācijas paketes saņemšana no www.ablv.com
Programmas instalācijas paketi var lejupielādēt no adreses: 
http://www.ablv.com/lv/services/investments/brokerage/trader

2. Programmas uzstādīšana
Kad fails būs lejupielādēts, tas ir jāatver un, sekojot visām 
norādēm, ir jāpabeidz programmas uzstādīšana.

Pievērsiet uzmanību, ka sistēmas pilnai uzstādīšanai 
darbstacijas lietotājam ir jābūt sistēmas administratora
tiesībām.

3. Prasības programmas uzstādīšanai un izmantošanai
Lai varētu pilnvērtīgi un veiksmīgi izmantot programmu Trader 
ABLV, lietotāja darbstacijā ir jābūt uzstādītai vienai no Microsoft 
Windows operētājsistēmām (MS Windows 2000, MS Windows 
XP, MS Windows Vista).

Galvenā prasība programmas funkcionēšanai ir pastāvīgs 
pieslēgums internetam. Programma saņems un nosūtīs 
nepieciešamo informāciju (orderi, orderu statusi, informācija 
par portfeli, pozīcijām utt.) caur internetu no bankas servera.

Pievērsiet uzmanību – lai programma Trader ABLV varētu 
izmantot internetu, darbstacijas vai lokāla tīkla firewall ir 
jāatļauj programmai izmantot portu 9909.
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III Programmas 
izmantošana
1. Programmas atvēršana
Lai sāktu darbu programmā Trader ABLV, to atver, izmantojot 
ikonu darbvirsmā      ,Microsoft Windows vidē.

Kad programma ir atvērta un parādās logs lietotāja vārda un 
paroles ievadīšanai, tajā ir jānorāda nepieciešamie parametri 
un jāapstiprina to nosūtīšana, nospiežot pogu Login.

Lietotāja vārds un parole ieiešanai programmā Trader ABLV ir 
unikāli katram lietotājam un tos izsniedz banka.

2. Ordera izveidošana
Pēc programmas Trader ABLV atvēršanas lietotājam, pēc 
noklusējuma, parādās logi  - ordera ievadīšanai un par portfeļa 
stāvokli.
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Jauna ordera izveidošanai ir jāizmanto logs Place Order / 
NEW ORDER. Laukā Account ir jānorāda finanšu instrumentu 
konts, turklāt laukā Mnemonics būs redzams tā tekstuāls 
apzīmējums. Darbības ar kontiem var veikt gan izmantojot 
lauku Account, gan lauku Mnemonics.

Laukā Instrument norāda tirdzniecības instrumenta 
nosaukumu.

Pievērsiet uzmanību – lai sameklētu instrumenta nosaukumu 
var izmantot meklēšanu speciālajā rokasgrāmatā. Lai piekļūtu 
tai, ir jānospiež poga:

Tirdzniecības instrumenta nosaukuma meklēšanas logs:

Kad ir izvēlēts tirdzniecības instruments, ir jānorāda daudzums, 
ko plāno pārdot vai nopirkt.

Pievērsiet uzmanību – laukā Amount var būt norādītas gan 
veselas summas (10 000 akciju), gan daļas (0.0005 daļu).

3. Ordera grozīšana
Lai grozītu sagatavotus orderus, ir jāizvēlas izvēlne Trading / 
Open Orders un kad parādīsies saraksts, ar peles dubultklikšķi 
ir jāizvēlas nepieciešamais dokuments.

Kad dokuments ir izvēlēts, parādīsies logs Place Order / Order 
Number:
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Lai pabeigtu ordera grozīšanu, ir jāatjauno vai jāievada 
nepieciešamie dati un jāapstiprina operācija, nospiežot pogu 
Modify Order. 

Kad rediģēšana ir apstiprināta, vēlreiz jānorāda operācijas veids 
Sell vai Buy, tādējādi nosūtot dokumentu apstrādei.

4. Ordera nosūtīšana
Lai izvietotu orderi, ir jānorāda ordera operācijas veids – 
pārdošana vai pirkšana. To var izdarīt ar radio pogas palīdzību:

Pievērsiet uzmanību – atkarībā no tā, vai ir izvēlēts Buy vai Sell, 
mainās operācijas apstiprināšanas poga:

Ja pirms ordera nosūtīšanas tas vēlreiz ir jāpārbauda vai 
jāatliek, var izmantot pogu

5. Ordera atcelšana
Nosūtīšanai gatavu orderu var atcelt, izmantojot izvēlni Trading 
/ Open Orders. 

Kad parādīsies saraksts, tajā ar peles dubultklikšķi ir jāizvēlas 
dokuments un jānospiež poga Cancel Order:

Pievērsiet uzmanību – ja agrāk nosūtītais orderis jau ir brokera 
izpildīšanas procesā, ordera modificēšana vai atcelšana būs 
noraidīta.
  
6. Orderu monitorings
Orderu monitorings iedalās divās daļās – notikumu vēsture par 
šodienu un vēsture par pagājušo periodu.

Lai piekļūtu vēsturei ir jāizmanto izvēlne Today (šodienas 
notikumi) un Reports (notikumi par pagājušo periodu).
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7. Programmas aizvēršana
Lai korekti pabeigtu darbu sistēmā, ir jāizmanto izvēlne File / 
Exit, tādējādi nodrošinot pareizu orderu apstrādi programmā, 
kā arī bankas pusē.

Pievērsiet uzmanību – ja izejot no sistēmas tajā paliek 
neizpildīti orderi, programma par to informēs ar paziņojumu:

Kad lietotājs ir aizvēris sistēmu, orderus apstrādā ABLV Capital 
Markets, IBAS, darbinieki.

IV Atbalsts
Lai atrisinātu jebkurus jautājumus saistībā ar programmu 
Trader ABLV, ir jāvēršas pie ABLV Capital Markets, IBAS, 
menedžeriem pa tālruni + 371 6700 2777 vai 
e-pastu ibas@ablv.com.


