Przewodnik po Notowaniach Statica mDM
Notowania Statica mDM to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób
inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie informacji o
aktualnym stanie rynku dla instrumentów notowanych na GPW. Jako uzupełnienie tych informacji,
zapewnia także dostęp do notowań wybranych instrumentów światowych oraz walut.

W programie Notowania Statica mDM wszystkie informacje wyświetlane są w tabelach. Unikalną
cechą są ogromne możliwości konfiguracji tabel z notowaniami. Użytkownik ma dowolnośd w
zakresie modyfikowania tabel. Wszystko po to, aby każdy mógł indywidualnie dostosowad zawartośd
ekranu do swoich potrzeb i wymagao. Ponadto Notowania Statica mDM posiadają wiele funkcji
zaawansowanych m.in. alerty cenowe, a także możliwośd wyświetlania i analizy pełnego arkusza
zleceo.
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Opis instalacji
Do instalacji programu wymagane są uprawnienia administratora systemu. Przed
instalacją aplikacji Notowania Statica mDM do listy zaufanych witryn należy dodać witrynę
https://inwestor.mdm.pl.
W tym celu należy w Internet Explorer kliknąć na Narzędzia -> Opcje internetowe ->
Zabezpieczenia > Zaufane witryny -> Witryny.

Następnie w pole „Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy” należy wpisać https://inwestor.mdm.pl
oraz kliknąć na „Dodaj”. Pole „Żądaj weryfikacji serwera dla każdej witryny w tej strefie” powinno
być zaznaczone. Następnie należy kliknąć Zamknij -> Zastosuj -> OK.
Aby zainstalować Notowania Statica mDM rekomendujemy pobranie aplikacji z poniższej
lokalizacji http://www.statica.pl/staticamdm.exe. Po ściągnięciu pliku staticamdm.exe należy
podwójnym kliknięciem uruchomić program. W ten sposób można pobrać aplikację bez względu
na rodzaj i indywidualne ustawienia przeglądarki.
Alternatywnym rozwiązaniem jest pobranie programu bezpośrednio z serwisu transakcyjnego
Domu Maklerskiego mBanku. W tym celu należy wybrać z menu „Rynek” -> „Notowania Statica
mDM”. Na ekranie pojawi się aktywne okno służące do pobrania aplikacji.
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Po pobraniu pliku system powinien wygenerować zapytanie wskazane poniżej, aby kontynuować
instalację należy kliknąć „Uruchom” oraz „Dalej”.
Następnie należy zaznaczyć: „Akceptuję warunki umowy” i wybieramy katalog, w którym zostanie
zainstalowany program Statica mDM.
Po zakończeniu instalacji należy wylogować się z serwisu transakcyjnego i zalogować
się ponownie.
Aby program Statica mDM instalowany na komputerze zapewnił prawidłową pracę i skuteczne
działanie, powinien być uruchamiany w trybie administratora. Aplikacja nie może być używana
przez użytkownika z systemowymi uprawnieniami "Użytkownik", gdyż taki użytkownik nie ma
uprawnień do zapisywania plików w niektórych katalogach, co jest niezbędne do działania
programu.
Program może być uruchomiony przy jednoczesnym działaniu Notowań serwisu transakcyjnego
Domu Maklerskiego mBanku.
Po instalacji programu, przed pierwszym uruchomieniem konieczne jest przelogowanie
się w serwisie transakcyjnym.
Po ponownym zalogowaniu, w celu uruchomienia programu Statica mDM należy kliknąć w menu
„Rynek” -> „Notowania Statica mDM”

Program można uruchomić również ze skrótu na pulpicie „Statica mDM” lub poprzez wybranie z
menu START - > Programy - > Statica- > Statica mDM.
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Składanie zleceń z notowań Statica mDM
Aplikacja Statica mDM została połączona z serwisem transakcyjnym w taki sposób, by możliwe
było składanie zleceń z poziomu notowań. Aby złożyć zlecenie można podwójnie kliknąć na ofertę
sprzedaży (w przypadku zlecenia kupna) lub kupna (w przypadku zlecenia sprzedaży).

Zlecenie można również złożyć klikając prawym przyciskiem myszy na wybrany przez Klienta
walor.
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Zlecenia składane są na ostatni wybrany przez Klienta rachunek. Wskazanie na pasku
narzędzi ikony Statica mDM wyświetli numer rachunku inwestycyjnego, na którym
aktualnie pracuje Klient.
Szczegółowa instrukcja do notowań Statica mDM znajduje się w Pomocy programu.

Rekomendujemy również zapoznanie się z multimedialnym kursem obsługi programu,
który znajduje się pod adresem: http://www.statica.pl/pl/multimedialny-kurs-obslugiprogramow-notowania-3-i-notowania-3-max
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