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Histórico do documento
Versão
OEC Trader 3.1.2.10
OEC Trader 3.2
OEC Trader 3.2

Data efetiva
4/25/08
5/30/08
6/18/08

Autorização
Tecnologia da informação
Tecnologia da informação
Tecnologia da informação

Nota: Esse documento suporta todas as versões anteriores através da data efetiva de
lançamento.
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Caixa de ferramentas
Esse recurso do menu do OEC Trader acessa informação especifica no website OEC. Sem
sair do OEC Trader, os hyperlinks no website OEC fornecem acesso imediato à informação
através da janela do internet Explorer. O menu suspenso inclui acesso aos seguintes
tópicos.
• Horas de Negociação
• Margens de contrato
• Especulação de contrato
• Glossário
• Guia de Usuário
• Baixar suplemento do Excel
Aviso para pagina da web exibe
A informação foi retirada de fontes acreditadas serem seguras. Apesar de ser
acreditado que as informações fornecidas são exatas, nenhuma garantia é feita. Open E
Cry, LLC não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros ou omissões.

Figura 1: Configuração
Caixa de ferramenta Æ Negociando horas / Margens contratuais / Contratos especulados /
Glossário / Guia do usuário / Baixar suplemento para o Excel
Ajuda
Abrir uma conta para suporte técnico
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Horas de Negociação
A página da web exibe a informação tanto por troca ou grupos de contatos:
Moedas
Energias
Financeiros Grãos
Indices
Alimentos
Metais
Leves desenvolvimentos
1. Para acessar a informação, clique na aba para exibir os detalhes de cada grupo
e use a barra de rolagem vertical (no lado direito da janela) para mover para
cima e para baixo a pagina. Consulte a figura abaixo

Figura 2: Horas de negociação

2. Para acessar a informação, clique na aba para exibir os detalhes de cada grupo
e use a barra de rolagem vertical (no lado direito da janela) para mover para
cima e para baixo a pagina.
Figura 4: Informações do contrato

Figura 3: Barra de ferramenta do negociador

Horas de negociação

OEC Guia do usuário negociador

Margens requeridas

Tutoriais em vídeo
OEC Plug‐Ins Negociador
OEC Opções
3º Festa do Software
Atualização semanal

Especulação de contrato
Tipo de pedidos
Calendário econômico 2008
Perguntas mais freqüente
Glossário
Links de indústrias
.NET Checagem de sistema
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Margens de contrato
As referencias da pagina da web a porcentagem do preço adquirido dos contratos de futuros
(que podem ser adquiridos na margem) Que o investidor precisa pagar com seu ou sua
próprio dinheiro ou securities limitadas. Especificamente, essas se referem aos
requerimentos iniciais de margem.
1. Para acessar a informação, clique na aba para exibir os detalhes de cada grupo
e use a barra de rolagem vertical (no lado direito da janela) para mover para
cima e para baixo a pagina. Consulte a figura abaixo

Figura 5: Margens requeridas

Figura 6: Barra de ferramenta do negociador
OEC Guia do usuário negociador
Tutoriais em vídeo
OEC Plug‐Ins Negociador

Figura 7: Informações do contrato
Horas de negociação
Margens requeridas
Especulação de contrato
Tipo de pedidos
Calendário econômico 2008

OEC Opções

Perguntas mais freqüente

3º Festa do Software

Glossário
Links de indústrias

Atualização semanal

.NET Checagem de sistema
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Especulação de contrato
Isso acessa os detalhes do contrato para cada um dos oito grupos e exibe a seguinte
informação:
• Nome de contrato
• Símbolo
• Troca
• Tamanho
• Meses
• Sinalizações
1. Para acessar a informação, clique na aba para exibir os detalhes de cada grupo
e use a barra de rolagem vertical (no lado direito da janela) para mover para
cima e para baixo a pagina. Consulte a figura abaixo

Figura 8: Especulação de
contrato

Figura 9: Barra de ferramenta do negociador
OEC Guia do usuário negociador
Tutoriais em vídeo
OEC Plug‐Ins Negociador
OEC Opções
3º Festa do Software
Atualização semanal

Figura 10: Informações do contrato
Horas de negociação
Margens requeridas
Especulação de contrato
Tipo de pedidos
Calendário econômico 2008
Perguntas mais freqüente
Glossário
Links de indústrias
.NET Checagem de sistema
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Glossário
Isso inclui a lista de termos e conceitos operacionais que são usados através da
documentação do OEC Trader.
1. Para acessar a informação, clique no numero ou letra na coluna verde
horizontal para exibir os termos de grupo. Consulte a figura abaixo

Figura 11: Glossário

Figura 12: Barra de ferramenta do
negociador
OEC Guia do usuário negociador
Tutoriais em vídeo
OEC Plug‐Ins Negociador
OEC Opções
3º Festa do Software
Atualização semanal
Informações de contrato
Calendário econômico 2008

Figura13: Glossário
Links de indústrias
.NET Checagem de sistema
Registro Webinar
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Guia do Usuário
Isso se refere à documentação oficial que esta nos mínimos detalhe dos manuais
instrucionais para a aplicação do OEC Trader e fornece detalhes de procedimentos e
descrições funcionais para o software operante.
Esses incluem os seguinte:
Guia de Usuário do OEC Trader
Negociar do DOM
Negociar do gráfico
Lista de checagem de acesso rápido
Para acessar a informação, clique no hyperlink guia de usuário versão PDF. Consulte a
figura abaixo

Figura 14: Bem vindo a OEC Guia do usuário negociador
Guia do usuário – Em formato PDF
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Baixar suplemento do Excel
Esse hyperlink para o web site da OEC permite ao usuário baixar o plug-in especifico DDT
do Microsoft Excel para habilitar os novos recursos do OEC Trader.

Figura 15: OEC Plug‐In Negociador

Figura 16: Barra de ferramenta do negociador
OEC Guia do usuário negociador

Figura 17: OEC Opções
3º Festa do Software

Tutoriais em vídeo
OEC Plug‐Ins Negociador

Atualização semanal

Microsoft Excel DDE

Informações de contrato

AutoX

Calendário econômico 2008

RSS Noticias sobre alimentos / suprimentos

Perguntas mais freqüente

Customizar Indicadores

Glossário

Rastro

Links de indústrias
.NET Checagem de sistema
Registro Webinar
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1. Para baixar o suplemento, pressione o hyperlink, plug‐ins centro de Donwload
e siga as direções online.
2. Adicionalmente, á um guia de usuário DDT Excel disponível na pagina de
download que fornece instalação detalhada, confirmação e uso do plug‐in DDT.

