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Nota: Esse documento suporta todas as versões anteriores através da data efetiva de
lançamento.
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Comunicações
No OEC Trader, esse é o menu de comando que fornece acesso á alertas alvos baseado na
mudança de certas condições de negociação e para compartilhar informação com outras fontes.
Refere ao menu de comando principal na figura abaixo.

Figura 1: Comunicações Æ Alertas sonoros / Janela de pesquisa / Janela de chat
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Alertas sonoros
Esse comando exibe a janela de configuração dos alertas sonoros que permite ao usuário
customizar alertas sonoros para eventos específicos.
1. Clique em
comunicações no
menu principal e
selecione Alertas
sonoros do menu
suspenso para exibir á
janela de
configuração de
alertas. Refere a
figura a esquerda.
2. Para customizar
diferentes alertas
sonoros para certos
eventos de
negociação assim como falha de cancelamento, fartura recebida, pedido aceito etc.
selecione o item (remo) na janela de configuração dos alertas sonoros e clique nele.
3. Para customizar com qualquer arquivo.wav selecione um arquivo programado da
aplicação, aperte a seta procurar e selecione o arquivo.
4. Para selecionar tanto um visual (quadro de aviso) ou alerta auditivo (Som) para cada
situação, pressione a seta no campo de nível e clique em Ok. Refere a figura a
configuração de alertas sonoros abaixo.
5. Para determinar um aviso de email, pressione Editar para exibir a janela de configuração
de email.
Nota: Existem mais configurações para a janela de configuração de alertas sonoros no modulo
TDM.
Figura 2: Sons e Configurações de Alerta
Canal / Som / Nível / E‐mail
Nível / Selecionar todos
Enviar para / Editar
OK / Cancelar
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Customizar Sons
Existe a capacidade de upload arquivos WAV de outro lugar através da função de procura na
janela de configuração de alertas sonoros. Um arquivo WAV é o format para se guardar um som.
Refere à figura a abaixo.

Figura 2: Sons e Configurações de Alerta
Canal / Som / Nível / E‐mail
Padrão / Caminho
Nível / Selecionar todos
Enviar para / Editar
OK / Cancelar

Nota: Para acesso á arquivos WAV grátis consultem a internet.
1. Para usar um som especial para um alerta, selecione o canal (a ocorrência especifica)
som da lista para abrir os campos de texto.
2. Pressione procurar para abrir a pasta e selecionar o arquivo .WAV.
3. Selecione o som do menu suspenso de nível.
4. Pressione Ok.
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Criar um aviso de email
Existe a capacidade de se criar um aviso de email assim como grupos de distribuição de email no
OEC Trader e transmitir a mensagem sem se deslocar da aplicação. Refere as figuras à abaixo.

Figura3: Configurações de e‐mail
Nome do servidor: smtp.mydomain.com

1.

Porta: 25 2.
De: me@mydomain.com
Enviar e‐mail

Figura4: Grupo de email
Grupo
Endereços: Lots@tradecity.com
Zack@metrotrade.com

Grupos
Nome / Endereços

OK / Cancelar

Adicionar

3. Clique em alertas sonoros abaixo de comunicações, para exibir a janela de configuração
de alertas sonoros.
4. Entre o endereço do emissor em frente ao campo de texto.
5. Use 25 como a Porta. (Esta é a configuração padrão.)
6. Entre o Protocolo Padrão para Envio de E‐mails do host (PPEE) endereço para
intercambio de email.
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7. Clique em editar para exibir a janela de configuração de email.
8. Clique em Abc para exibir a janela grupo de email.
1. Nomeie um grupo ou selecione e destaque um grupo existente.
2. Para um grupo novo, entre o endereço de email e clique Ok para salvar as
configurações.
3. Marque a caixa de envio de email e clique em Ok.
6. Teste a função de aviso de email para ter certeza da entrega.
7. Para habilitar autenticação de uso, marque a caixa, entre o nome de usuário e senha e
clique Ok.
8. Para apagar um endereço de um grupo, na janela de configuração de email, selecione o
nome da janela de grupos, clique em remover e clique em Ok.
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Janela de Pesquisa
Esse recurso re á janela no layout padrão que permite uma transmissão de uma só direção do
OEC para á comunidade do negociador de um canal inscrita. Esse comando ativa a janela de
pesquisa no layout padrão.
1. Abaixo de comunicações na barra de ferramentas do comando, selecione e marque
janela de pesquisa para exibir no layout padrão.
2. Desmarque o quadro para remover a janela de pesquisa do layout padrão.

Figura 5: Pesquisa
Risco
de ultrapassar
o capital máximo = 0
Janela
de Chat
Pedido precisara de um crédito de 6012.52
USD (Capital disponível é 37862.48 USD)

Esse recurso é o service individual de mensagem instantânea que é uma conexão exclusiva com
o OEC trade Desk que fornece comunicação direta (um‐a‐um ) com o corretor. Esse comando
ativa a janela de pesquisa no layout padrão.
1. Abaixo de comunicações na barra de ferramentas do comando, selecione e marque
janela de Chat para exibir no layout padrão. Refere à figura da janela de chat.
2. Desmarque o quadro para remover a janela de chat do layout padrão.

Figura 6: Bate papo
3:28:36 PM para DanielA: Ola Eu tenho uma pergunta.
3:28:50 PM para DanielA: Qual é o símbolo atual do mini SP 500?
3:29:17 PM DanielA: O símbolo atual para o mini S&P 500 é ESU6
Submeter

