Budapest, 2012. december 13.
Tisztelt Szekciótag!
A Budapesti Értéktőzsde ezúton értesíti Önöket,
Ö
hogy 2012. december
ber 17. napjától új verziójú
MMTS I Kereskedési Munkaállomás
unkaállomás szoftvert vezet be.
Az MMTS I Munkaállomás szoftver 2012.
20
december 17-től érvényes verziószáma: 3.2.42.23.
3.2.42.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ez a verzió 2012. december 17-tőll kezdődően
kezd
használható, de
ezt követően még egy hónapig nem kötelező az új szoftver telepítése.
2013. január 14-től kötelezően
ően már csak a legújabb MMTS I Kereskedési Munkaállomás szoftver
alkalmazható, tehát a most hatályos verziót a Tőzsde
T zsde ezen a napon letiltja és már csak az új
verziójú (3.2.42.23)) MMTS I Munkaállomás szoftver lesz kereskedésre alkalmas.
Felhívjuk továbbá figyelmüket arra is, hogy a verzióváltás miatt kötelező
kötelez a munkaterületek
törlése.. A Munkaállomás szoftverben végrehajtott változtatások jellege miatt, amennyiben nem
törlik a munkaterületeket, a szoftver működése
m
instabil lesz és az elvégzett tesztek alapján
hibaüzenettel leáll. Ezen kockázat elkerülése érdekében kérjük, hogy az új verzió használatának
megkezdése előtt
tt a meglévő munkaterületeiket töröljék. A munkaterületek
munkaterü
visszatöltése sem
javasolt, mert az minden esetben hibás működést
m
eredményez.
A Munkaállomás szoftver új verziójában kiadott megváltozott funkcionalitás:


mez
funkciója megváltozott.
megváltozott
Az Ajánlatbeviteli ablak Megjegyzés mezőjének
A Megjegyzés mező az új szoftverben alkalmas az ügyfélazonosító kódok megadásán
megadásá túl,
ezek eltárolására,, frissítésére
frissít
illetve törlésére is.
 Alapértelmezett kereskedési számla kiválasztása
A Munkaállomás szoftver módosított működése
m ködése alapján a felhasználóknak lehetőségük
lehet
van
alapértelmezett kereskedési számla kiválasztására is.
Mindkét funkció részletes leírása a mellékletben szerepel.
A MMTS I Kereskedési Munkaállomás szoftver új verziójának telepítőkészletét
őkészletét a Tőzsde mától,
2012. december 13-tóll a BÉT honlapján (www.bet.hu >Tőzsdei
zsdei kereskedő
kereskedők>Technikai információk>
Szoftverek letöltése)) elérhetővé teszi.
Amennyiben a verzióváltás technikai részleteiről
részleteir l szeretnének felvilágosítást kapni, úgy kérem
keressék a BÉT Technikai Help Deskjén Varga Viktort (tel: 429-6775),
429
amennyiben a
verzióváltással kapcsolatos funkcionális kérdésre szeretnének választ kapni, úgy keressék Kropf
Miklóst (tel:429-6727) vagy Szirtes
Sz
Dánielt (tel: 429-6723)
6723) vagy küldjenek emailt az szki@bse.hu
email címre.
Üdvözlettel,
Budapesti Értéktőzsde Zrt.
Kereskedési Igazgatóság

Melléklet: A módosítások funkcionális leírása
leírás
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A Munkaállomás szoftver új verziójában
v
(verziószám 3.2.42.23)) kiadott megváltozott
funkcionalitás

1.

Ajánlatbeviteli
tbeviteli ablak Megjegyzés mezője
mez

Az Ajánlatbeviteli ablak Megjegyzés mezőjének
me jének funkciója megváltozott, egy új kiegészítő funkciót
kapott, amellyel karban lehet tartani a mezőbe beírt megjegyzéseket (pl. ügyfélkódokat). A
’Megjegyzés’ mezőbe beírt rekord (pl. kód, szám/betű kombináció) elment
mentésre kerül, ha
• az ajánlat elfogadásra kerül,
kerül és
• a ’Megjegyzés’ mezőt
őt karbantart
karbantartó ’Alapértelmezett kiválasztás’ ablakban „Az ajánlatbeviteli
ablakban rögzített új megjegyzést vegye fel a fenti listára” paraméter mellett a négyzet be
van jelölve. (Az ’Alapértelmezett kiválasztás’ ablakot
ablakot részletesen a következő
következ alpont
tárgyalja.)
Az ajánlatbevitelkor kiválasztható valamennyi kód a „Megjegyzés” mező legördülő
legördül listájában jelenik
meg és ezek közül kell kiválasztani a megfelelő
megfelel értéket.

Ajánlatbevitel – Vétel ablak – Megjegyzés mező

A ’Megjegyzés’ mező legördül
legördülő listáját a Beállítások > Testreszabás menü
kiválasztás’ fülben lehet
et karbantartani az alábbiak szerint.
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’Alapértelmezett

2.

Alapértelmezett kiválasztás
mezőjének karbantartása

karbantartása,

az

ajánlatbevitel
ajánlatbeviteli

ablak

’Megjegyzés’

Az ajánlathoz tartozó alapértelmezett kereskedési számlát és a Megjegyzés mezőt
mez karbantartó ablak
mező

A Testreszabás menü újonnan létrehozott fülében (’Alapértelmezett kiválasztás’) lehet megadni az
alapértelmezett ker számlát és a Megjegyzés mezőben megjelenő kódokat.
•

Alapértelmezett kereskedési számla
Azz ajánlatbevitelkor használandó alapértelmezett kereskedési számla megadására szolgál.
Az itt kiválasztott kereskedési számla alapértelmezettként kerül mindig megjelenesítésre az
a
ajánlatbeviteli
jánlatbeviteli ablakban. Amennyiben az alapértelmezettől
alapértelmezett eltérő
ő kereskedési számla kerül
kiválasztásra ajánlatbevitelkor, úgy a következő
következ
ajánlatbevitelkor ismét az itt
alapértelmezettnek kijelölt kereskedési számlát kínálja fel az ’Ajánlatbeviteli’ ablak
Kereskedési számla mezője.
mez
Fontos! Kereskedési számlát csak akkor lehet kiválasztani ebben a menüben, ha az a
Kereskedés menü / Kereskedési számlák alatt már fel van véve.

•

Az ajánlatbeviteli ablak Megjegyzés mezőjének paraméterezése
Ebben a menüpontban lehet feltölteni az ajánlatbeviteli ablak ‚Megjegyzés‘ legördülő
legördül
mezőjének kódjait,, szám/betű
szám/bet kombinációit. Új megjegyzéseket lehet hozzáadni és törölni
törö a
megfelelő gombok használatával. Fontos, hogy ajánlatbevitelkor az 1. pontban ism
ismertetettek
szerint felvett értékek is ebbe a táblába kerülnek és itt lehet őket
ket karbantartani (módosítani,
törölni).
Az ajánlatbeviteli ablak ’Megjegyzés’ mezőjének
mez
legördülő listájában mindig csak azok a
kódok, szám/betű kombinációk szerepelnek, amelyek ebben a mezőben
mező
láthatóak.
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Ha a felhasználó bejelöli (azaz kipipálja) „Az ajánlatbeviteli ablakban rögzített új
megjegyzést vegye fel a fenti listára” négyzetet,
négyzet akkor - és csakis akkor - az ajánlatbeviteli
ablak ’Megjegyzés’ mezőjébe
mez
beírt új rekordok bekerülnek ebbe a gyűjtésbe (az 1. pontban
leírtak szerint).
Fontos, hogy az ajánlatbeadás sikeres legyen, mivel a rendszer által visszautasított
ajánlatbeadással együtt a Megjegyzés mezőbe
mez be beírt új kód sem kerül elmentésre.
A Megjegyzés mezőnek
őnek is lehet
leh egy előre kiválasztott alapértelmezést adni. Ehhez a
Megjegyzés melletti négyzetet kell kipipálni, miután kiválasztásra került egy adott érték a
mezőben,
ben, az alábbi ábra szerint:

Az ajánlatbeviteli ablak Megjegyzés mezőjének
mez jének alapértelmezett értékének megadása

Amint egy alapértelmezett megjegyzés beállításra kerül, attól kezdve a Vétel/Eladás
ajánlatbeviteli ablak megnyitásakor az itt beállított alapértelmezett megjegyzés töltődik
tölt
be.
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