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aktywacja bossaStaticaTrader

Aplikacja bossaStaticaTrader zaczyna dzia³aæ po 

instalacji i  aktywacji na formularzu dostêpnym po 

zalogowaniu  na rachunek. Aktywacja to nadanie   

has³a do aplikacji. 

Formularz znajdziesz wybieraj¹c w górnym menu 

zak³adkê „Notowania” a potem „bossaStaticaTrader” 

w bocznym menu.

menu ekran 1 ekran 2 ekran 3 ekran 4 ekran 5 ekran 6 ekran 7 ekran 8 ekran 9 ekran 10 ekran 11



 

Po aktywacji zobaczysz taki komunikat: 

Klikaj¹c ponownie „bossaStaticaTrader” 

w bocznym menu zobaczysz ¿e status us³ugi 

zmieni³ siê na AKTYWNY.  

aktywacja bossaStaticaTrader
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Obszar wewn¹trz czerwonej ramki   

to elementy znanej aplikacji 

analitycznej bossaStatica5 - 

obs³uga tej czêœci siê nie zmieni³a.  

To co nowe jest poza ramk¹ – po 

bokach rozmieszczone s¹ panele 

rachunku maklerskiego – WYCI¥G, 

PAPIERY, ZLECENIA, TRANSAKCJE, 

WIZJER.

pulpit startowy

Tak wygl¹da pulpit startowy 

w rozdzielczoœci 1920x1080.

bossaStaticaTrader domyœlnie otwiera siê zgodnie                  

z ustawieniami Windows, zwykle w wersji jasnej –                    

ale sprawdŸ czy nie lepiej wam z ciemnym t³em.           

Rozwiñ przycisk Styl w prawym, górnym rogu aplikacji             

i przymierz swoj¹ wersjê.
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nowe panele

Panele wywo³uje siê klikaj¹c ich nazwy na menu poziomym 

zak³adki Rachunek – wywo³any panel zmieni t³o na ciemniejsze. 

Z³apanie belki tytu³owej pozwala przesun¹æ panel w dowolne 

miejsce – nawet poza okno aplikacji na drugi ekran. 

Upuszczenie na jednej z ikon „d¿ojstika” widocznego po aktywacji 

panelu ustawia go (w uproszczeniu) na ca³¹ wysokoœæ/szerokoœæ 

ekranu – lub na wysokoœæ/szerokoœæ okna czêœci analitycznej. 

Panele mo¿esz te¿ u³o¿yæ jeden na drugim – poka¿¹ siê wtedy        

w formie zak³adek.

Jeœli chcesz ukryæ panel, kliknij jego ikonê pinezki - zostanie z boku w postaci zak³adki z nazw¹ lub samej belki tytu³owej:

Wiêcej na temat dokowania paneli znajdziesz w linku.
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Ekrany i pulpity zak³adki Narzêdzia g³ówne
 

Narzêdzia g³ówne to znana na rynku bossaStatica5.   

W jej obrêbie mo¿esz otworzyæ dowoln¹ liczbê okien     

z tabelami notowañ, wykresy, arkusze itp. Jeœli monitor 

bêdzie za ma³y, mo¿esz dodaæ wirtualne ekrany na 

pionowej zak³adce. Przechodz¹c pomiêdzy ekranami 

masz dostêp do kolejnych okien i narzêdzi. 

Zestaw wszystkich otwartych w programie ekranów mo¿esz 

zapisywaæ jako pulpit (Plik>Zapisz jako>Pulpit) i do niego 

wracaæ. Mo¿esz te¿ zapisaæ okno – czyli element ekranu –         

i u¿yæ go do tworzenia kolejnego ekranu. Polecenie „Otwórz” 

pozwala na odtworzenie wczeœniej zapisanego pulpitu lub 

ekranu. Proponujemy zapisywanie w³asnego pulpitu pod  

now¹ nazw¹ – dziêki temu bêdziesz móg³ wróciæ do pulpitu 

startowego. 

Wiêcej o powi¹zaniach okienWiêcej na temat samych pulpitów i ekranów 

Okna wykresów i ofert na pulpicie mo¿na 

powi¹zaæ z tabelami notowañ. Wtedy klawisz 

ENTER na dowolnym instrumencie w tabeli 

notowañ spowoduje automatyczne 

wstawienie tego waloru zarówno do okna 

wykresów jak i ofert. Tak w³aœnie jest 

ustawiony pulpit startowy.
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formatka sk³adania zleceñ
 

Okno zleceñ wywo³asz klikaj¹c „Kup” lub „Sprzedaj” 

(ikony / ). Mo¿esz otworzyæ kilka okien zleceñ dla 

ró¿nych rachunków w tym samym czasie.

K S

Sk³adanie zleceñ jest mo¿liwe z wielu miejsc w aplikacji – równie¿ 

z poziomu wykresów:

- z poziomego menu zak³adki Rachunek i paneli Zlecenia, Arkusz 

zleceñ, Wykresy, Tabela notowañ, Oferty i Monitor transakcji

- z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) na oknie Wykres, 

Tabela, Arkusz zleceñ, Oferty i Monitor transakcji  

 

Okno zleceñ wywo³asz równie¿ poprzez „dwuklik” w ofertê               

w tabeli notowañ (w pola zawieraj¹ce limit lub wolumen)
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Formatka zlecenia jest aktualizowana na bie¿¹co 

w oparciu o rynkowe dane i ma wszystkie parametry 

potrzebne do z³o¿enia zlecenia.

Po wybraniu np. strony kupna, aktywny jest zielony przycisk „KUP” i podstawiony jest te¿ 

rachunek docelowy, zgodny z rachunkiem ustawionym w menu g³ównym zak³adki „Rachunek”.

Formatka przelicza wartoœæ zlecenia, prowizjê i liczbê instrumentów, jak¹ mo¿na kupiæ za dan¹ 

kwotê. Kalkulator jest dostêpny po rozwiniêciu sekcji „Wiêcej opcji”. 

Po wpisaniu liczby i ceny instrumentu, przycisk „Przelicz” uzupe³ni pola z wartoœci¹ zlecenia         

i prowizj¹. Z kolei po wpisaniu kwoty i ceny pojawi siê mo¿liwa do kupna iloœæ instrumentów. 

Informacje w sekcji „Oferty” s¹ interaktywne – ich klikniêcie powoduje uzupe³nienie pola 

„Liczba”, „Limit” i „Typ ceny” w zleceniu.

Podobnie jest z polami „Dostêpne papiery” i „Dostêpne œrodki” z danego rachunku – ich klikniê-

cie podstawia dane wartoœci odpowiednio do pola „Liczba” – i do „Kup za/Wartoœæ brutto”. 

Okno sk³adania zleceñ nie wychodzi poza obszar analityczny bossaStaticaTrader – dziêki temu 

jest ³atwe do znalezienia.

Szczegó³owy opis formatki zlecenia i mo¿liwoœci sk³adania zleceñ znajduje siê w linku.

formatka sk³adania zleceñ c.d.
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Dodawanie zleceñ do koszyka nastêpuje m. in. z formatki 

zlecenia - za pomoc¹ przycisku „Dodaj zlecenie do 

koszyka”.

Zlecenia dodawane s¹ do koszyka, równie¿ jeœli okno 

koszyk nie jest otwarte.

W bossaStaticaTrader mo¿esz korzystaæ z koszyka,   

który umo¿liwia wczeœniejsze przygotowanie i przecho-

wywanie zleceñ oraz ich wygodn¹ wysy³kê na rynek - 

pojedynczo lub zbiorczo.

Panel Koszyk otwieramy przyciskiem „Koszyk zleceñ”      

w sekcji Rachunek.

koszyk zleceñ
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¯eby wys³aæ zlecenia z koszyka, trzeba je zaznaczyæ          

a nastêpnie wybraæ opcjê „Wyœlij zaznaczone” z sekcji

Koszyk. Wysy³ane bêd¹ tylko zlecenia zaznaczone.

 

koszyk zleceñ c.d.

Wys³ane zlecenia pojawi¹ siê w oknie Zlecenia i w Wizjerze.

Po wys³aniu, zlecenia w koszyku mog¹ byæ usuwane           

lub pozostawiane, w zale¿noœci od ustawienia opcji                  

„Po z³o¿eniu z koszyka”.
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Koszyk zleceñ mo¿na stworzyæ przed otwarciem sesji lub wa¿nymi wydarzeniami na rynku i z³o¿yæ jako pakiet w kluczowym 

momencie. Zlecenia w koszyku mo¿na modyfikowaæ, usuwaæ, dodawaæ, wysy³aæ zbiorczo lub pojedynczo. Gotowe zestawy 

pozwalaj¹ opanowaæ dynamikê i stres procesu sk³adania zleceñ.



oneClickTrading
 

oneClickTrading to specjalny modu³ transakcyjny pozwalaj¹cy 

na b³yskawiczne transakcje jednym klikniêciem. Panel 

oneClickTrading wywo³ujemy z menu zak³adki Rachunek:

Pierwszy etap to przygotowanie listy instrumentów, które bêd¹ 

handlowane jednym klikiem. Listê tworzy siê w stylu Statiki – przez 

dodawania pojedynczych instrumentów (Wstaw instrument z menu 

poziomego) lub kilku (Zarz¹dzaj). Alternatywnie mo¿na u¿yæ Skrótera   

(klawisz Insert) lub po prostu przeci¹gn¹æ instrument z tabeli notowañ.

Panel po stworzeniu listy instrumentów, sk³ada siê z poni¿szych bloczków:

Bloczek prezentuje podstawowe informacje o notowaniach instrumentu: 

zmianê procentow¹  i punktow¹ do kursu odniesienia, bie¿¹cy kurs, 

minimum i maksimum sesji oraz aktualnie najlepsz¹ ofertê kupna  

(sekcja „SPRZEDAJ”) oraz sprzeda¿y (sekcja „KUP”).

Wystarczy wpisaæ liczbê instrumentów w zlecenie – i wys³aæ zlecenie, 

które trafia na rynek z limitem ceny widocznym w bloczku, bez 

potwierdzanie wys³ania. 

Szczegó³owy opis dzia³ania oneClickTrading mo¿na znajduje siê w tym linku
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 modyfikacja i anulacja Zleceñ

Listê z³o¿onych zleceñ zobaczysz na panelu 

Zlecenia wywo³ywanym z menu poziomego 

zak³adki Rachunek.

W tym miejscu mo¿esz je anulowaæ lub modyfikowaæ.
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Dziêkujemy

bossaStaticaTrader to jedno z rozwi¹zañ udostêpnione klientom przez DM BOŒ S.A. umo¿liwiaj¹ce m.in.: wykonywanie zleceñ nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, przegl¹danie notowañ, analizowanie gie³dowych spó³ek itp. Szczegó³owe warunki korzystania z bossaStaticaTrader, w tym wysokoœæ pobie-

ranych ewentualnych op³at i prowizji okreœlone zosta³y w instrukcji oraz w³aœciwych tabelach op³at i prowizji dostêpnych na stronie internetowej bossa.pl.

Treœci zawarte w instrukcji maj¹ charakter wy³¹cznie informacyjny, prezentowane s¹ w celach edukacyjnych i nie stanowi¹ porady prawnej oraz nie s¹ reko-

mendacj¹ osobist¹ w ramach œwiadczenia us³ugi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa.
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